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Palestra: “Trabalho
Temporário x
Terceirização à luz da
nova legislação”.

TST lança cartilha
e vídeos sobre
assédio moral
Material
educativo
reúne as principais
informações para a
prevenção de práticas
abusivas no ambiente
de trabalho:
Acesse a cartilha aqui.
Assista aos vídeos:
AGENDA JUNHO 2019

Palestra:
Trabalho Temporário
x Terceirização - 12 de
junho de 2019 – 14h às
17h,
Sede
do
SINDIQUIM.
Sindiquim-rs@sindiquim.org.br

“Química na Praça” 16 de junho de 2019 –
9h às 13h, no Parque
da Redenção.
Parceira SINDIQUIM/
BRASKEM
Reunião do Comitê
Técnico de Saúde,
Segurança e Meio
Ambiente – 13 de
junho de 2019 – 14h às
16h.

No próximo dia 16 de junho, das 9h às
13h, o SINDIQUIM/RS estará mais uma
vez no Parque da Redenção, participando
das comemorações do Dia do Químico
com outras entidades da química. Nos
anos anteriores, a promoção foi um
sucesso e centenas de pessoas
compareceram ao evento para receber
informações e diversos brindes doados
pelas
empresas
associadas
ao
SINDIQUIM/RS. Filas se formaram para
ganhar amostras de sabonetes, sabões,
produtos de limpeza, cosméticos,
aromatizadores de ambientes e velas,
camisetas entre tantas outras lembranças,
além disso, para conhecer melhor a
química. Esta é uma ótima maneira de
divulgar a indústria química gaúcha e
aproximá-la ainda mais de seu público
local. Convidamos a todos para
participarem de mais esta ação do
SINDIQUIM/RS.

eventos@revistahec.com.br - 11 3849-0094
Investimento Gratuito
Incluso na inscrição:
Coffee Breaks
Certificado de participação (Será entregue
até 15 dias após o Curso)
Almoço não incluso INSCRIÇÕES
Local: Novotel 3 Figueiras: Av. Soledade,
575 - Três Figueiras, Porto

-Elementos caracterizadores
do vínculo empregatício
-Órgãos de fiscalização
-Trabalho Temporário
-Generalidades
-Formalidades
-Direitos do trabalhador
temporário
-Prazos
-Penalidades legais
-Responsabilidade do
tomador de serviços
-Terceirização
-Generalidades e a questão
a respeito da natureza da
atividade
-Terceirizada
-Formalidades
-Direitos do trabalhador
terceirizado
-Gestão de pessoas
-Responsabilidade do
tomador de serviços
-Medidas preventivas
Palestrante: Júlio Bonesso.
Formado
em
Ciências
Contábeis pela Faculdade
São Judas Tadeu, pósgraduado em Recursos
Humanos pela
PUC-RS e MBA em Gestão
Empresarial pela FGV-RS.
Profissional com 37 anos de
experiência na área de
Recursos Humanos.
Mediação:
Dr.
Marco
Antônio Lima. Assessor
Jurídico do SINDIQUIM.
Dia 12/06/19 às 14h

