
 
 

ÁREA: Legislação trabalhista 
RECURSOS HUMANOS  

TEMA: Como evitar riscos trabalhistas desde o Recrutamento 
e Seleção até o Registro de Admissão? 

CARGA HORÁRIA: 08horas/aulas 
DATA(S): 09/11/2022 - qua 
HORÁRIO(S): 8h-12h / 14h-18h 

 
PALESTRANTE: Danielle Cerqueira 
 

OBJETIVO 

Possuir o conhecimento teórico e prático necessário para evitar passivo trabalhista. 

PÚBLICO ALVO 

Contadores, Administradores, Psicologos, Gestores, Profissionais atuantes no DP/RH e estudantes de 

contabilidade, administração, psicologia e RH. 
 

INSTRUTOR /CURRICULO 

 
Expertise há 13 anos no mercado de trabalho na área Trabalhista [Gestão de Pessoas e Departamento Pessoal], 
formada em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário, Especialista 
no Sped eSocial, consultora, professora de MBA, instrutora de cursos e treinamentos corporativos, escritora de 
livros digitais com mais de 1.500 vendas on-line. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Levantamento de necessidades de mão de obra (oferta x procura) 
 Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil 
 Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência 
 Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos 
 Foto no currículo 
 Exigências de situações familiar do candidato no currículo 
 Aso Admissional 
 O empregador pode ser responsabilizado pela promessa de emprego? 
 Enquadramento sindical 
 Repercussões práticas dos Cargos criados na folha de pagamento 
 Etapas do processo seletivo 
 Background check (dados da vida regressa do empregado)  
 Consulta de informações creditícias 
 Antecedentes criminais 
 Teste de gravidez  
 Quais são os prazos e multas para informar o registro de admissão? 
 Quais documentos são obrigatórios de acordo com a legislação para solicitar ao candidato 

escolhido para a vaga? 
 Impactos no eSocial, no evento S-2200 e S-2300 
 Armazenamento do dossiê de candidatos não selecionados [LGPD] 
 

BIBLIOGRAFIA 



 CF/1988 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
 NR-7 PCMSO 

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-
de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-07-
atualizada-2022.pdf 

 CBO 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf 

 CLT 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm 

 Manual do Compliance Trabalhista – Teoria e prática, Fabrício Lima Silva, Iuri Pinheiro, Vólia 
Bomfim, 2ª ed. rev. atual. e ampl. – Editora: JusPodivm, 2021. 

 Documentação Técnica do eSocial - Manual de Orientação do eSocial: Versão S-1.0 (Consol. até 
a NO S-1.0 – 11.2022) (aprovada pela Portaria Conjunta SEPRT/RFB nº 82, de 10/11/2020 – DOU 
de 11/11/2020) – consolidação publicada em 16/05/2022 – retificada em 17/05/2022, Leiautes 
do eSocial: eSocial versão S-1.1 Beta (rev.), Julho/2022. 
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica 

 

MODALIDADE 

Formato: On-line e Ao Vivo 
Ferramenta: Zoom 
 

Data Dia Horário 

26/out Qua 8h-12h / 14h-18h 
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