Conteúdo Programático:
Novidades RH - Medidas Covid 19
Linha RM

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – TOTVS Novidades COVID19

1. Conteúdo Programático
Nome do treinamento: TOTVS Covid 19
Linha de Produto: RM
Carga Horária: 08 horas

1.1. Objetivo
Diante da pandemia Coronavírus (Covid-19), o governo vem adotando algumas medidas econômicas para auxílio
às empresas e manutenção de empregos, prevenindo assim as demissões em massa e ajudando as empresas a
mater seus funcionários durante a pandemia
As medidas flexibilizam as regras trabalhistas e prevê vários acordos entre empresas e colaboradores, de modo que
os empregos sejam preservados e os negócios consigam sobreviver à crise.
O objetivo desse treinamento é capacitar o usuário a utilizar os recursos do RM de forma sistemática e prática,
apresentando assim os principais processos e características funcionais do aplicativo TOTVS da linha RH e suas
adequações as MPs (COVID-19), permitindo uma melhor compreensão de suas funcionalidades e,
consequentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos.

1.2. Público Alvo
Destinado aos profissionais de Administração de Pessoal e profissionais de Tecnologia da Informação .

1.3. Pré-Requisitos




Conhecimento básico de microinformática:
 Ambiente Windows;
 Operacional em micro computador.
Rotinas de departamento de Pessoal;
Legislação Trabalhista.

1.4. Conteúdo


Medida Provisória 927 - Adequações e Alternativas Trabalhistas – COVID-19
- Teletrabalho ;
- Antecipação de férias individuais;
- Provisão de Férias ;
- Pagamento de 1/3 de Férias;
- Pagamento de 1/3 de Férias na Rescisão;
- Concessão de férias coletivas;
- Aproveitamento e a antecipação de feriados;
- Banco de horas;
- Suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;



Medida Provisória 932 - Redução da contribuição ao sistema “S”
- Redução da contribuição ao sistema “S”;
- Percentual SEST/ SENAT reduzidos;
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Medida Provisória 936 - Estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
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- Redução proporcional de Jornada de Trabalho e Salário (TOTVS Folha de Pagamento)
- Redução proporcional de Jornada de Trabalho e Salário ( TOTVS Automação de Ponto)
- Parametrização eSocial para informações da Jornada de Trabalho e Salário;
- Cadastro Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho;
- Procedimento para o pagamento de Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho;
- Parametrização Suspensão de Contrato de Trabalo eSocial;
- Estabilidade após período de Calamidade;
- Dispensa sem justa causa em meio ao período de calamidade e adesão a MP 936;
- Cadastro do Evento de pagamento B.EM;
- Geração do arquivo B.E.M no layout do Ministério da Economia;


Lei n.13.982 de 02-04-2020 - Estabelece a dedução dos 15 dias de Afastamento COVID-19 da GPS
- Cadastro de Afastamento Empregado Covid19;

- Parametrização do Motivo de Afastamento Covid19;
- Dedução GPS;
- Dedução Sefip;

2. Cursos Complementares
Nome do curso
e-Social
Fórmulas RM Labore
Gestão de Pessoas
Segurança e Saúde Ocupacional
Automação de Ponto
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Carga Horária
24 horas
16 horas
32 horas
24 horas
24 horas
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