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PUBLICIDADE

Agenda
No dia 2 1 de Maio será realizado o
im portante treinam ento de "Folha de
Pagam ento" com Wilson Giglio.

Promover

Informações

Lista de tópicos

Opções

Informações sobre o
grupo
Associados: 4

O treinam ento do consultor Wilson tem
com o Objetiv o:

C ate goria: Bichos de
Estim ação
C riado e m : Aug 8, 2007
Idiom a: Inglê s

Você já é um
associado? Entre no
Yahoo!

Dicas
Você sabia...
Você pode orde nar suas
m e nsage ns por data?
Basta clicar no link da
coluna data. Suas
pre fe rê ncias se rão
le m bradas para que você
não pre cise faze r isso
novam e nte se m pre que
re tornar.

Perm itir aos integrantes de
departam ento o conhecim ento geral e
m anual dos
Ex ibir inform açõe s da m e nsage m

cálculos de folha de pagam ento e férias
norm ais, e procedim entos de férias
coletiv as facilitando com unicação de
legislação e cálculos aos em pregados
da em presa.

PUBLICO ALVO:

Profissionais da área de Recursos
Hum anos, Departam ento Pessoal,
Diretores,
Financeiro e Profissional que tenha
env olv im ento com a área.

Adicionar tópico

CONTEÚDO:

I – ELABORAÇÃO DA FOLHA

a) Conceito.
b) Obrigatoriedade.
c)
Tipos: m ensalista, Horista e
com issionista.
d) Prazos.
e) Prov entos e descontos.
f) Tabela salário fam ília.
g) Tabela INSS.
h) Tabela IRRF.
i)
Contribuições:
confederativ a e assistencial.

sindical,

j) Tabela de incidências.
k) GPS.
l)

FGTS.

m ) Explicações nov a Alíquota SATRAT
a partir de Janeiro/2 009 .

CONSULTOR: Wilson Giglio

Contador, Adm inistrador de Em presas,
Presidente do Grupo Parceiro dos
Em presários.

Diretor Máster de Consultoria em Gestão
Em presaria.l
Mem bro do Conselho Curador do
CENPATEC (Faculdades Torricelli).

Presidente do Conselho Fiscal da
Grarusol – Cooperativ a Microcrédito de
Guarulhos.

Escritor e autor do: Manual do
Em presário e Manual de Rotinas
Trabalhistas.

Especialista em : Plano de Negócios,
Diagnóstico Em presarial, Pesquisa de
satisfação de clientes, Contabilidade
Gerencial, Custos, Form ação de Preço de
Venda, Organização e Recuperação de
em presas, Engenharia de Processos,
Im plantação de Estruturas Internas
(tendo com o base as norm as da ISO) e
Organização Adm inistrativ a e
Financeira.

Colunista em div ersos jornais, rev istas e
sites em todo o Brasil
Profissional com 4 0 anos de experiência
nas áreas adm inistrativ as e financeiras,
sendo os últim os 2 1 anos com o
em preendedor e Consultor em Gestão
Em presarial e os últim os 1 1 com o
escritor, palestrante e professor.

°IMPÉRIO RH:

A Em presa Im pério RH é um a das
poucas em presas de treinam entos e
Consultoria certificada com a Norm a
*IS0* 1 001 5 (Diretrizes para
Treinam entos).
Com consecutiv os Selos de Qualidade
"WEC".
Tendo clientes com o: Banco Bradesco,
Petrobras, SABESP, TAM Linhas Aéreas,
Sadia entre outras m icro, pequenas,
m édias e grandes em presas.

°INFORMAÇÕES GERAIS:

Data: 2 1 /05/2 01 1
Horário: 09 :00 hs às 1 8:00 hs

Local: (1 00 m etros da Av . Paulista e
Metro Brigadeiro)

Inv estim ento Prom ocional:

R$ 1 95,00

Pagam ento Via Depósito Bancário,
Cartão de Crédito em até 1 2 x,
Transferência ou 2 x no Cheque.

Inform e-se sobre descontos para grupos e
desconto especial para estudantes.

Incluso: Material Didático, Certificado e
2 Coffee Break e Nota Fiscal.

Tira Dúv idas por 3 0 Dias
Ant ecipe a sua Inscrição e Ganhe
Descont o.

CONTATO:

Tel.: 47 01 -5351

e-m ail: contato@...
Site: www.im periorh.com .br

Atenciosam ente,

Im pério RH

Im pério RH
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Folha de Pagament o - Wilson Giglio
Um Ótim o Dia Hoje e Sem pre, No dia 2 1 de Maio será
realizado o im portante treinam ento de "Folha de
Pagam ento" com Wilson Giglio. O treinam ento do
consultor...
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