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Faculdade BSSP 

Curso de Gestão de Recursos Humanos 

TECNOLOGIAS APLICADAS AO DEPARTAMENTO PESSOAL 

Luana Oliveira Turonis 1

Orientador (a): Mariana Martins2

Resumo – No decorrer da palestra do dia 20/08/2021 em uma sexta feira ministrada pela professora 

convidada, de forma online pela faculdade BSSP, foi explicado o contexto de tecnologia dentro do 

departamento pessoal, sendo apresentado várias questões práticas e de enorme valor que agregaram 

conhecimento dentro da área, como o funcionamento de exames trabalhistas por exemplo. Um fato que 

chamou muito atenção no conteúdo apresentado, foi a questão do que é PPRA e PCMSO, que dentro da 

explicação foi possível entender que as siglas PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambiental e 

trata de ações, iniciativas, projetos, técnicas e práticas que tem por finalidade tornar o ambiente de trabalho 

mais seguro para todos os colaboradores que ali estão, o que possui influência direta em seu desempenho a 

curto, médio e longo prazo. E o PCMSO é o programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, sendo 

uma importante ferramenta para a preservação da saúde dos colaboradores de uma empresa. As corporações 

estão buscando se adequar a essas regras para evitar acidentes de trabalho que podem levar a processos 

judiciais. Dentro do PCMSO está descrito quais os exames admissionais, periódicos e demissionais deverá 

ser realizado em cada função. Outro assunto que teve maior relevância no tema apresentado foi referente 

ao eSocial, abordado os eventos e forma de envios. O eSocial é dividido por eventos periódicos e não 

periódicos. Os periódicos, são eventos com envios todos os meses, referentes a folha de pagamento. Os 

eventos relacionados a esta parte são os s1200 (envio da folha de pagamento), s1210 (pagamento da folha); 

s1299 (fechamento da folha e s1298 (abertura da folha), quando houver necessidade. Os não periódicos são 

eventos ocasionais como admissão (s2200), admissão preliminar (s2190); desligamento (s2299), aviso 

prévio (2250), dentre outros utilizados como reentrada de funcionário. Há os eventos iniciais e de tabelas 

que são enviados inicialmente como s1000 e s1005 que se refere aos próprios eventos da empresa e os de 

tabela, que são tabelas de horário, cargos, salários, eventos, das guias precisam estar todos enviados e 

aceitos para envio de admissão e folha. Por último não mais importante o eSocial disponibiliza de um 

evento de exclusão, de forma que há a possibilidade de excluir um evento indesejado que é o s3000 e além 

da exclusão há a retificação dos eventos atualizando alguma alteração ocorrida no cadastro inicial enviado. 

Há prazos de envio em cada evento e é necessário se atentar a eles, pois geram multas em caso de atraso e 

em caso da não obrigatoriedade do mesmo o evento não é aceito. Em decorrência do conteúdo apresentado 

no dia 20/08 é apresentado este resumo crítico sobre os principais assuntos que mais chamam no tema são 

as mudanças na rotina do departamento pessoal e as novas tecnologias. Concluindo que o DP está sempre 

em constante evolução de forma que há a necessidade de estar sempre atento para ampliar o conhecimento 

e aprendizado sobre as novas tecnologias da área. 
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ROBERT TRAJANO: COMO FAZER O BEM NA PRÁTICA 

Eula Paula de Sousa Teixeira1 

Orientadora: Mariana Martins2 

Resumo – Palestra ministrada dia 20 de setembro de 2021 com Tema: Como fazer o bem na prática 

realizada pelo Palestrante Robert Trajano. Contou que sua história teve início aos 17 anos nessa época ele 

tinha alguns amigos que não era boa companhia pois era amizade por interesse. Uma amiga o convidou 

para tocar em uma ação social no Hospital Araújo Jorge mesmo sem saber tocar muito vestiu de palhaço e 

foi naquele momento só tocava uma nota, assim começou sua trajetória em Fazer o Bem percebeu como 

aquelas crianças ficarão felizes em receber visitar de um palhaço e sua equipe como é transformador ajudar 

as pessoas. Para fazer o bem é ir, existe um dom que é mais utilizado que é o de “Ouvir”, hoje as pessoas 

só querendo ser ouvidas. Todo ser humano foi criado para fazer o bem para seu próximo e com passa do 

tempo começamos ser egoísta e nos esquecemos disso. Não adianta fala que Ama se não provamos, porque 

Amor é atitude e não só palavra precisamos demostra o amor através das nossas atitudes. O bem faz com 

dom de “Ouvir” para isso devemos ir e fazer, mesmo que tenhamos algum empecilho não pare de fazer o 

bem. Precisamos compartilhar o amor que temos com o mundo somos muito abençoados porque temos o 

amor e esperança que transborda em nós para levar aos outros. Devemos ser gratos cada dia a Bíblia conta 

a história de “Jesus que é a Luz do Mundo que Ele deu sua vida por nós na cruz” existe amor maior que 

esse. Essa palestra mostrou a importância de estar sempre ajudando as pessoas e o mundo precisa de mais 

de amor, empatia, alegria, fé e esperança nesse momento. 
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Terceirização e seu impacto

Introdução
Terceirização do trabalho é o processo no qual
uma empresa contrata outra empresa para
realizar determinado serviço, em vez de
contratar os funcionários individualmente.
Quando ocorre a terceirização , se estabelece
a chamada relação B2B, ou business to
business.

O Projeto de Lei nº 4.330/2004 de autoria do
Deputado Sandro Mabel (PMDB-GO) que tem
por objetivo regulamentar a terceirização no
país. Isto pelo apelo que essa relação
trabalhista faz, especialmente no tocante à
preservação dos direitos dos trabalhadores.

Com este projeto de lei um debate entre
aqueles que defendem a terceirização, e o
fazem com a tese de que a medida poderá
gerar milhares de novos postos de trabalho.
Pode alacar a economia brasileira e se tornar
mais competitiva assim reduzindo os encargos
sobre a folha de pagamentos e os recursos
gastos com a gestão de trabalhadores nas
empresas, além de poder contratar
trabalhadores mais especializados;

Segundo Amauri Mascaro Nascimento
“terceirizar é transferir a terceiros uma
obrigação e um direito que originariamente
seriam exercitáveis no âmbito do contrato-
originário, mas que passam, pela
subcontratação” (2011, p.632).

Conclusão
Com isto podemos dizer que a terceirização só
pode ser caracterizada a partir de casos
concretos, levando em consideração a atividade
econômica exercida por cada empresa
pactuante do contrato de prestação de serviço.
Dessa forma conclui Amauri Mascaro
Nascimento (2011, p. 636), como sendo “um
conceito relativo e que não transparece a não
ser comparando-se, no caso concreto, o que
duas empresas, a contratante e a contratada,
fazem”.

Agradecimentos
Primeiro a Deus e depois a você
professor, que é uma pessoa impar em
nossas vidas, sempre humilde e
disposto a nos ajudar.
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Eliomar Francisco da Silva, João Paulo Dójame Peres, Lucas Jurado de Lima, Simone José 

da Silva e Yasmin Avelino de Souza Dourado Jurado

Resultado

Segundo o pesquisador José
Augusto Pina, em entrevista ao
Informe ENSP.

Segundo ele, estudos apontam
que o trabalhador terceirizado
tem menor remuneração, menos
benefícios (alimentação,
moradia, transporte e assistência
médica), jornada de trabalho
mais extensa e trabalha em
ambientes com maior nocividade
à saúde.

Além disso, considera que há
maior rotação nos contratos de
trabalho, o que significa que os
trabalhadores têm menos
segurança quanto à
permanência em seu emprego.

Vantagens da 
terceirização

• Foco no core business da empresa

• Redução de desperdícios

• Otimização e agilidade nas tomadas
de decisão

• Possibilidade de crescimento sem
grandes investimentos

• Integração da empresa

• Dúvidas sobre a legislação

• Dificuldade em encontrar boas
empresas parceiras

Desvantagens da 
terceirização

• Dúvidas sobre a legislação

• Dificuldade em encontrar boas
empresas parceiras

• Distanciamento com os prestadores
de serviço

• Demissões e rotatividade de
funcionários

• Dependência de terceiros e perda da
identidade cultura

• Pode Ser uma ameaça à s
confiabilidade da empresa.
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O PREJUÍZO DA ORGANIZAÇÃO EM UMA MÁ GESTÃO DE FÉRIAS 
Ana Carolina Nunes Monteiro 
Carlos Roberto Rosa Venute 

Dhene Kelly Correia dos Santos Oliveira 

Gabriela Kione Pereira Pinheiro Silva Reis 
Jôse Cristiane Santos Petini 

Neiliane Silva dos Santos Almeida 
Professor: Orientador Ms. Eduardo Guedes 

APRESENTAÇÃO 
As férias são o período de descanso direcionado aos funcionários de 

uma empresa. Esse é um benefício garantido por lei a todos os 

brasileiros. 

A legislação trabalhista brasileira prevê que, a cada 1 ano de trabalho 

completo o colaborador tem o direito de tirar 30 dias de descanso de seu 

trabalho. Esses dias são remunerados junto ao acréscimo de férias. 

Apesar do benefício existir há 95 anos no país, as férias laborais 

demoraram muito tempo para se consolidar no Brasil como um direito 

trabalhista que não pode ser negado ou negligenciado. Antes desse 

período se tornar o que é hoje, ele passou por diversos decretos e 

atualizações.  

 RESULTADOS 

Nessa modalidade, após concluir o seu período aquisitivo o 
colaborador pode tirar até 30 dias de folga. Esse período é acordado 
com a empresa sendo concedido de acordo com o que for melhor para 
a organização. 

Além das faltas, outras situações também interferem no 
período aquisitivo de férias dos colaboradores. Elas são descritas pelo 
art. 133, e podem levar o colaborador a perder o seu direito a férias. 
São elas: 

Deixar o emprego e não ser readmitido dentro de 60 dias 
após sua saída; 

• Tirar alguma licença, com percepção de salários,
por mais de 30 dias; 

• Deixar de trabalhar, com percepção do salário,
por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos 
serviços da empresa; 

• Receber da Previdência Social prestações de
acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, 
embora descontínuos 

Por isso é importante que a sua empresa mantenha o controle sobre 

a frequência dos colaboradores e tenha todas essas informações, 
uma vez que elas interferem diretamente nesse período. 
A única forma de ter esse controle é através de um bom sistema de 
controle de ponto. 

O período concessivo corresponde ao tempo de 12 meses 
em que a empresa deve conceder os dias de descanso ao funcionário, 
de acordo com a proporcionalidade que ele tiver direito. Elas devem 
seguir o interesse do empregador, desde que não seja. 

Ultrapassado o limite do período concessivo. Conforme destacado no 

artigo 134 da CLT, que diz: 

“Art. 134 – As férias serão concedidas por ato do empregador, em um 

só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o 

empregado tiver adquirido o direito”.     

Entretanto, vale ressaltar que o empregador não precisa conceder os 

30 dias de férias de uma vez. 

CONCLUSÕES 

Concluímos que as férias é um período simples, mas com 

muitos detalhes que as empresas precisam ficar de olho. 
Conseguimos ver como esse período surgiu e se popularizou como 
um direito trabalhista. Quais são as regras para a concessão de dias 
de descanso, como se faz o cálculo e no controle de férias, não 
podendo se esquecer que as faltas alguns afastamentos podem 
interferir no período de gozo dos colaboradores.   
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AS DIFICULDADES DA 
JUSTA CAUSA NO BRASIL

Claudia Regina Oliveira e Silva Rodrigues

Norma Cristiane Gomes de Sena

Rosimeire Rosa Bernardes

Samara Praseres Matos

Vagner Jr Dias Cavalcante

INTRODUÇÃO
O cerne do presente estudo é analisar por meio de pesquisas

bibliográficas " As Dificuldades da Justa Causa no Brasil ". Elencada

no artigo 482 da CLT, sob uma visão do empregador observamos

os cuidados e exigências legais a serem levadas em conta antes de

demitir alguém e o quanto é difícil que a Justiça do Trabalho

concorde com uma dispensa por justa causa. A Justiça não é

imparcial, ela tende a ser pró-trabalhador e grande parte das

empresas não tem a orientação jurídica necessária. Além da

demissão ter de ser embasada em um dos incisos do art.482 da

Consolidação das Leis Trabalhistas , a empresa tem de comprovar

que de fato a demissão foi motivada única e exclusivamente pelo
colaborador e que não restou outro meio a não ser demiti-lo.

METODOLOGIA

RESULTADOS

Constata-se que a grande dificuldade da demissão por justa causa

no Brasil é ocasionada primeiramente pela ausência de provas

,dificuldade de provar que o funcionário agiu com desídia e que seus

atrasos e faltas são injustificáveis e em segundo lugar a

desproporcionalidade da demissão como punição pelo

comportamento do trabalhador. Entre 70% e 80% das demissões por
justa causa são revertidas pelo Judiciário.

CONCLUSÕES
Neste cenário verificamos que, as empresas não apuram a justa causa

com zelo necessário, o empresário tem que se verificar se seus

regulamentos internos estão demonstrando a realidade do ambiente de

trabalho, se seus empregados estão cientes de seus direitos e deveres,

onde isso deve estar explicito em seu contrato de trabalho, dando ciência

através de treinamentos, comunicações internas entre outros. Seus

gestores devem ser treinados para identificar, investigar e aplicar a justa

causa de forma correta em tempo hábil. Contudo é necessário que o

empregador tenha muito cuidado para que a justa causa aplicada não

seja desproporcional ao ato faltoso praticado, sob pena de a Justiça do

Trabalho anular a penalidade, o que poderá trazer outras consequências

pecuniárias ao empregador. Muito embora no caput art. 482 da CLT esteja

previsto que os atos faltosos ali descritos ensejarão a rescisão do contrato

por justa causa, da análise de cada inciso é possível perceber que

existem atos leves, outros médios e outros grave. Ao penalizar o

empregado a empresa é necessário dar ciência ao empregado acerca do

ato faltoso por ele praticado, de forma clara e, em alguns casos,

detalhada fazer constar em qual(is) alínea(s) do art. 482 da CLT o(s)

ato(s) do empregado se enquadra mostrando ao mesmo que aquele ato

faltoso é caracterizado como grave a ponto de tornar-se insustentável o

contrato de trabalho.
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Porém, observamos que não se trata de parcialidade do Poder

Judiciário e sim que no nosso país a maioria das empresas são

pequenas e não se preocupam em registrar o comportamento do

funcionário por meio de relatórios, por exemplo e também pelo fato

de que essas empresas não tem orientação jurídica necessária e por

esse motivo não sabe das exigências necessárias para uma
demissão por justa causa.

O objetivo do nosso trabalho é evidenciar as complexidades que

envolvem as dificuldades da justa causa no Brasil,visto que as

espécies da justa causa no artigo 482 da CLT; requer uma

interpretação de forma cuidadosa e minuciosa para que a sua

aplicação seja correta. Uma demissão por justa causa tem por

obrigação ser bem embasada juridicamente ; caso não esteja

claramente caracterizada o empregador poderá sofrer sérias

consequências.

Barros explica que : “A reversibilidade da demissão por justa causa é

um fato, que temos que conviver com ele, e este não altera ou não

afeta a imparcialidade do juiz ou a segurança jurídica.” Neste

diapasão resta claro que a desconfiguração da justa causa é algo

possível e que quando ocorre traz consequências onerosas para o
empregador.

OBJETIVO

A justa causa é uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho,

pouco utilizada devido aos seus critérios que devem ser evidenciados de

forma clara. Por esse motivo muitos empregadores acabam por não ter o

conhecimento necessário, analisando as circunstâncias de forma errada e

contribuem para uma futura reclamatória trabalhista. Assim sendo, este

estudo teve como objetivo geral evidenciar as deficiências do empregador

sobre procedimentos acautelatórios na demissão por justa causa e como

objetivos específicos identificar as principais formas de rescisão de

contrato trabalho, caracterizar quais são as ações passíveis à demissão

por justa causa e evidenciar o erro cometido pelo empregador na

aplicação da demissão por justa causa. O presente trabalho trata-se de

uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa. O procedimento utilizado

foi estudo de caso, aplicado em um processo trabalhista em que houve a

reversão da justa causa. No presente estudo foi possível observar que é

fundamental que os empregadores ou as pessoas incumbidas desta

tarefa busquem conhecer de forma consistente a legislação trabalhista e

os aspectos concernentes com relação a justa causa, caso desejam fazer

uso desta modalidade de demissão, para que não tenham

aborrecimentos futuros e despesas desnecessárias. Pois a falta de

elementos poderá descaracterizar a justa causa em eventual reclamatória

trabalhista.

Orientador: Prof. Ms Eduardo Guedes
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