SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

AGENDA DE CURSOS DO SINDICONTA-RS
Faça já sua inscrição num dos cursos que o SINDICONTA-RS
está promovendo no mês de março.
SPED FISCAL ICMS/IPI
O objetivo do curso é orientar os participantes sobre a legislação
vigente quanto à EFD, focando de forma objetiva principalmente as operações que afetam diretamente a operacionalidade das empresas. O curso
possui carga-horária total de 6 horas-aula.
Data: 17/03/2014 - Segunda-feira
Horário: das 9h às 12h e das 13h às 16h
Instrutor: Claudete Vargas
Investimento:
R$ 70,00 - Estudantes e associados ao SINDICONTA;
R$ 150,00 - Associados do SINDICONTA e Assinantes da LEFISC;
R$ 230,00 - Público Geral.
..........................................................................................................................................................................................................................................

FLUXO DE CAIXA REALIZADO (NA PRÁTICA)
1º e 2° MÓDULO
Este curso será realizado em parceira com a EBRACON- Escola
Brasileira de Contabilidade e a carga-horária total é de 8 horas-aula.
O Fluxo de Caixa realizado, documento extraído do Balanço
Patrimonial e da Demonstração de Resultado, serve para dar conhecimento
aos gestores onde o lucro foi aplicado e qual o montante de recursos
financeiros gerados pela pessoa jurídica durante o exercício. Esta
demonstração faz parte do conjunto completo das demonstrações
contábeis.
1º Módulo – Método Indireto
Data: 19/03/2014 – Quarta-feira
2º Módulo – Método Direto
Data: 26/03/2014 – Quarta-feira
Horário: das 14h às 18h
Instrutor: Salézio Dagostim
Investimento:
R$ 160,00 – Estudantes Associados ao SINDICONTA;
R$ 160,00 – Associados do SINDICONTA;
R$ 200,00 – Público Geral.
..........................................................................................................................................................................................................................................

ESOCIAL – SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS
OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS
E TRABALHISTAS
Este curso é destinado para empresários de diversos setores, gerentes,
chefes,contadores, auxiliares / assistentes e chefes do departamento de
pessoal, contabilidade, segurança do trabalho e todas as pessoas que de uma
forma ou de outra estão envolvidas com o processo. Possui carga-horária
total de 8 horas-aula.
Data: 24/03/2014
Horário: das 8h às 12h e das 13h30minàs 17h30min
Instrutor: Eliane CarvalhoValcam
Investimento:
R$ 100,00 – Estudantes Associados ao SINDICONTA;
R$ 190,00 – Associados do SINDICONTA e Assinantes LEFISC;
R$ 270,00 – Público Geral.
Os cursos serão realizados na sede do SINDICONTA-RS,
Rua Hoffmann, 724. Maiores informações poderão ser
obtidas no telefone (51) 3346 6362.

ESTÁGIOS & OPORTUNIDADES
Se você está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho,
o SINDICONTA-RS pode auxiliar você!
Nosso Sindicato continua recebendo cadastro e currículos de alunos
e profissionais que estejam procurando estágio ou oportunidades.
Envie seu currículo para o Departamento de Estágios e Empregos do
SINDICONTA-RS, pelo e mail estagios@sindiconta.com.br. O Sindicato
oferece intercâmbio entre empresas interessadas em ampliar ou
preencher seu quadro de vagas, por meio de um setor específico e
qualificado, o qual dispõe de todas as credenciais necessárias para atender
empresas, estudantes de Ciências Contábeis, principalmente na área de
Departamento Fiscal e Pessoal, e de outros cursos também.
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3346 6362
ou pelo site www.sindiconta.com.br.
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