
1º Workshop eSocial para Órgãos Públicos 
 

O Comitê Gestor do eSocial, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e a Procuradoria Geral do Trabalho vem através 

deste convidar para participação no 1º Workshop eSocial para Órgãos Públicos. 

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - 

eSocial, instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, é um projeto do Governo Federal que vai 

unificar o envio de informações pelos empregadores, dentre eles os Órgãos Públicos, em 

relação aos seus empregados e servidores, bem como os militares, tendo como objetivo 

substituir diversos documentos, tais como: GFIP, RAIS, DIRF, entre outros. 

Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoamento sobre o eSocial para os Órgãos Públicos, 

especificamente nas áreas de Folha de Pagamento, Saúde e Segurança  no Trabalho e 

Tecnologia da Informação, convidamos os integrantes da administração pública da União, 

Estados, Municípios (Capitais) e Distrito Federal, bem como os Militares, a participarem do 

Workshop, que será conduzido pelo Comitê Gestor do eSocial, composto por representantes 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Previdência do Ministério da 

Fazenda,  Ministério do Trabalho, Instituto Nacional do Seguro Social e CAIXA. 

O Workshop será realizado em formato de Painel Temático, direcionado aos participantes 

que detenham conhecimento básico sobre o eSocial, com o objetivo de aperfeiçoamento 

sobre determinados temas. Dessa forma, a inscrição será por salas temáticas, sem a 

possibilidade de alteração, assim distribuídas: 

Sala 1 - Auditório CNC - “Eventos Periódicos - Folha de Pagamento” (394 vagas) 

Sala 2 - Auditório PGT - “ Tecnologia da Informação” (100 vagas) 

Sala 3 - Sala Master PGT - “Saúde e Segurança no Trabalho” (40 vagas) 

 

Local: PGT/MPT - Procuradoria Geral do Trabalho  

Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Torre A, Centro Empresarial CNC, Lote C 

- Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70297-400. 

Período: de 13 a 15 de junho de 2018 

Programação: 

 

13/06/2018 (quarta-feira): 

13:00h às 14:00h - Credenciamento - Bilheteria 

14:00h às 14:30h - Abertura (com transmissão simultânea) 

14:30h às 17:00h - "Palestra de Contextualização" (com transmissão simultânea) 

 



14/06/2018 (quinta-feira): 

Sala 1 

09:00h às 12:30h -  "Eventos Periódicos - Folha de Pagamento” 

14:00h às 17:00h -  "Eventos Periódicos - Folha de Pagamento” 

 

Sala 2 

9:00h às 12:30h - “Tecnologia da Informação”  

14:00h às 17:00h - “Tecnologia da Informação” 

 

Sala 3 

9:00h às 12:30h - “Saúde e Segurança no Trabalho”  

14:00h às 17:00h - “Saúde e Segurança no Trabalho” 

 

15/06/2018 (sexta-feira): 

9:00h às 9:30h - “Pontos de Atenção” com transmissão simultânea 

9:30h às 10:00h - “Proposta de Aperfeiçoamento”  com transmissão simultânea 

10:00h às 10:30h - Intervalo  

10:30h às 11:30h - “Visão Geral - Folha” (com transmissão simultânea) 

11:30h às 12:00h - “Visão Geral - TI” (com transmissão simultânea) 

12:00h às 12:30h -  “Visão Geral - SST” (com transmissão simultânea) 

12:30h-Encerramento.  

 

Inscrições: São gratuitas e poderão ser feitas no www.previdencia.gov.br , até o dia 31 de 

maio de 2018 no link https://goo.gl/EbsWER. 

 

Cancelamento da inscrição: Em caso de impossibilidade de comparecer ao “Workshop 

eSocial para Órgãos Públicos”, para que possamos melhor atender a todos os interessados, 

pedimos a gentileza de solicitar o cancelamento da inscrição, pelo e-mail 

esocialop@previdencia.gov.br, com o “assunto cancelamento”, informando o CPF do 

participante e UF. 

 

Mais informações: Solicitar pelo e-mail esocialop@previdencia.gov.br. 
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