Workshop - ONLINE
Minimização de Falhas nos
acompanhamentos das perícias trabalhistas
Data: 26 de outubro de 2021
Horário: das 19h às 21h
Carga Horária: 2 horas
Plataforma Zoom
INSCRIÇÕES ATÉ 25/10/2021

Objetivo: Apresentar como são as perícias na Justiça do Trabalho. Como preparar,
como agir durante o ato. Quais documentos devo apresentar ao procurador e ao perito
técnico.

Público Alvo: profissionais das áreas de Recursos Humanos, Relações trabalhistas,
Prepostos trabalhistas, Gestores e demais interessados.

Conteúdo:
NR03
NR06
NR07
NR09
NR10
NR15
NR16
NR17
NR20
Art.º 191, item II, da Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977
Artigo 189 / 190 da CLT
Art. 473 do CPC
Bloco: Perguntas, respostas, discussões.

Instrutor:

CÉSAR AUGUSTO SOSTIZZO – Engº de Segurança do trabalho
Graduado em Engenharia e Segurança do Trabalho pela Unisinos / 2014. Possui MBA
em Gerenciamento de Projetos (PMI / PMP) pela FGV / 2010; Pós-Graduação em
Produção Limpa e Ecobusiness pela UFRGS/ 2000 e Engenharia Mecânica pela
FURG/ 1997.
Atua com Perícia técnica no tema de Insalubridade e Periculosidade; Perícia técnica
no tema de avaliação de contratos; Perícia técnica no tema de Interdição e Embargo
de obras SRTE/MTE, situação de grave e iminente risco; Perícia técnica no tema de
investigação de acidentes; Perícia técnica no tema de desvio de função.
É Conselheiro do GEAT/CONTRAB; Professor visitante na Universidade do Vale dos
Sinos – Unisinos, curso de Pós-Graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho,
tópicos especiais, perícias trabalhistas.
Realiza projetos de atenuação de ruído; Medições ambientais de ruído para atividades
e para a comunidade relativo à poluição sonora; Treinamentos, avaliações e projetos
de linha de vida para trabalhos em altura – NR35; Treinamentos e avaliação em
espaços confinados – NR33;Elaboração e avaliações ambientais (PPRA) - NR09;
Elaboração de Laudo Técnico das condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) previdenciário; Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) previdenciário; Elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP); Análise
técnica de GIL-RAT/FAP; Análise técnica para Aposentadoria Especial
(AE);Gerenciamento de Projetos metodologia PMI.
Vitivinicultor.
Associados: R$ 89,00
Não associados: R$ 160,00

Formas de pagamento:
Pessoa Jurídica: À vista em 2x no boleto bancário.
Pessoa Física: À vista ou no Cartão de Crédito em até 2x.

Informações importantes:
- Os boletos para pagamento somente serão enviados após a confirmação da turma.
- Para pagamentos no cartão de crédito informar no e-mail: financeiro@arhserrana.com.br e
iremos lhe enviar o link referente, após a confirmação da turma.
- Após confirmação da turma só serão aceitos cancelamentos em até 4h após a confirmação.
- Para cancelamentos fora do prazo ou o não comparecimento no dia do curso, será cobrado
50% do valor equivalente.
- A ARH Serrana se reserva o direito de reprogramar o curso caso o quórum seja
insuficiente.

