CURSO DE EXTENSÃO – APRENDENDO A CALCULAR VERBAS
TRABALHISTAS PELO PJe-CALC

O Diretor da Escola Superior da Magistratura do Trabalho em Santa
Catarina – EMATRA/SC, mantida pela Associação dos Magistrados do
Trabalho da 12ª Região – AMATRA12, torna pública a oferta do Curso
de
Extensão
APRENDENDO
A
CALCULAR
VERBAS
TRABALHISTAS PELO PJe-CALC - em Florianópolis, conforme
condições abaixo:

DATAS: 23 e 24 de agosto com o professor CLEBER REGIAN
PAGANELLI (cálculos com apostila e calculadora), e nos dias 30 e 31
de agosto de 2019, com o professor MARCOS DA SILVA MEDEIROS
(cálculos com o programa Pje-Calc e notebook).

HORÁRIOS E LOCAL: nas sextas-feiras das 19h às 22h15min, e aos
sábados, das 08h15min às 13h, na sede da Amatra12, situada na rua
Professor Hermínio Jacques, 179, Centro – Florianópolis – SC

CARGA HORÁRIA: 20 horas/aula de 45min (10 h/a cada módulo).

VAGAS: 50 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. A oferta do
curso será suspensa caso não ser atingido o número mínimo de 25
inscrições (por curso ou módulo).

INSCRIÇÕES: Pelo endereço eletrônico suporte@amatra12.org.br e
mediante comprovação do depósito bancário da taxa de inscrição de R$
390,00 até 31 de julho, e de R$ 450,00 a partir de 1º de agosto de 2019,
para participação dos dois módulos. Para participar de apenas um dos
módulos R$ 290,00 até 31 de julho e R$ 350,00 a partir de agosto.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- liquidação dos pedidos da inicial trabalhista
- impugnação dos valores em contestação
- liquidação de sentença trabalhista
- impugnação dos cálculos de liquidação pelo autor e pelo réu
- instalação do programa Pje-Calc
- atualização de tabelas
- base de cálculo e reflexos em outras verbas
- contribuições previdenciárias e fiscais
- juros e correção monetária
- análise de casos práticos

MATERIAL A SER TRAZIDO PELO ALUNO: Calculadora (1º módulo) e
computador notebook (2º módulo) com Windows versão 7, de 64 bits
SP1 ou superior, com acesso à internet Wi-Fi no local do curso.
Software (freeware) de impressão em PDF (PDF Redirect ou similar).
Será fornecida apostila elaborada pelo prof. Cleber e os programas
JurisCalc e PJeCalc (versão cidadão) serão baixados e instalados
previamente, mediante orientação do prof. Marcos da Silva Medeiros.

CERTIFICADO: Será expedido pela Amatra12 de participação aos
alunos com freqüência mínima de 75% de um ou dos dois módulos.

JOSÉ CARLOS KULZER
Presidente da AMATRA12/Diretor da EMATRA/SC
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