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Reforma Trabalhista | O curso | Assista no YouTube, clique aqui:  https://www.youtube.com/watch?v=ch_7Cn5vdrA 
 
Objetivo do curso 
Neste curso vamos analisar com profundidade as alterações trazidas pela Lei nº 13.467/2017, 
comparando- as com a lei anterior, entendendo suas aplicações e procedimentos de forma a preparar 
você para implementar as mudanças no seu setor de trabalho e em suas respectivas empresas de 
forma eficaz e segura. 
 
A quem se destina este curso 
O conhecimento deste curso é importante para as pessoas que estão se preparando para os concursos 
públicos dos cargos de AFRFB, ATRFB, AFT e TCU, uma vez que as novas rotinas comporão o E-Social, 
no SPED. 
 
Tribunal Superior do Trabalho | TST 
O edital recém-publicado do TST incluiu este conteúdo no programa comum a todos os cargos de 
Analistas, bem como para a área administrativa de Técnico Judiciário. 
 
1. Informações gerais sobre o curso 
1.1 Matrícula antecipada: curso em fase de produção. Matrículas abertas. 
1.2 Curso ead: na modalidade online em vídeos. 
1.3 Professor: Loberto Sasaki. 
1.4 Período de gravação: de 25/9/17 a 25/10/2017. 
1.5 Período de acesso: 60 dias. 
Condições especiais: com bônus de mais 60 dias para você que antecipar sua matrícula. Com o bôn
o seu período de acesso será de 120 dias de acesso. 
1.6 Carga horária: a carga horária será calculada e definida quando o curso estiver concluído e 
disponibilizado, a estimativa é até de 25 horas/ aula. 
1.7 Material: Livro digital em formato PDF para baixar e imprimir. Observação: Durante a fase de 
produção do curso, os materiais serão disponibilizados por aula. Ao final do curso, será 
disponibilizada a capa e o sumário, assim como também o material completo. 
1.8 Certificado: Após a conclusão do curso com no mínimo 75% de aproveitamento, o sistema 
liberará o certificado assinado digitalmente para download e impressão. 

https://www.youtube.com/watch?v=ch_7Cn5vdrA
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2. Informações de acesso: 
2.1 Login: O seu login de acesso é o seu e-mail e senha cadastrados no site Nata Conta: 
http://www.nataconta.com. Caso não se lembre do seu login de acesso ou perdeu a senha copie e 
cole em seu navegador o link a seguir: http://www.nataconta.com/login solicite uma nova senha ou 
entre em contato conosco. 
2.2 Ativação do acesso ao curso: O seu acesso ao curso será ativado no dia 26/9/2017, terça-feira, até 
às 19h. A contagem do prazo de acesso inicia a partir da ativação do curso. Lembrando que para os 
que anteciparam a matrícula, o prazo de acesso será de 120 dias. 
2.3 Fórum de Dúvidas: O Fórum de Dúvidas para este curso estará ativo para que você possa interagir 
com os seus colegas de curso e debater assuntos referentes ao curso, ou mesmo acompanhar as 
dúvidas dos outros podendo opinar desde que fundamentada a resposta. 
2.4 Para acessar minhas aulas: Após a ativação do curso, você já poderá fazer o login diretamente 
pelo site Nata Conta: http://www.nataconta.com e assistir as suas aulas. 
 
3. Investimento  
Faça a sua matrícula no site e pague pelo PagSeguro clique no link a seguir para prosseguir com 
a sua matrícula: http://www.nataconta.com/desconto-exclusivo-crcdf 
3.1.1 Investimento: De R$ 380,00 Por R$ 195,00  
Parcele no PagSeguro em até 2x R$ 97,50 sem juros 
3.1.2 Desconto: 50%. 
3.1.3 Economize: R$ 195,00. 
3.1.4 Parcelamento: Admite-se parcelamento em até 12x, acrescido da taxa de juros da operadora do 
cartão. 
Observação: Para pagamento à vista, via depósito ou transferência, temos condições especiais. Entre 
em contato via e-mail: maisvantagens@nataconta.com, e solicite mais vantagens na matrícula do seu 
curso. 
 
4. Dúvidas, Suporte e Apoio 
Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
4.1 E-mail: contato@nataconta.com. 
4.2 Fone: (61) 3028-2597. 
4.3 WhatsApp: (61) 9.9873-8785 
 
5. Conteúdo Programático do Curso 
 

Curso: Reforma do Trabalho 
 
1. O objetivo da Reforma Trabalhista, sua vigência e aplicação aos atuais contratos. 
2. O novo conceito de empregador e empregado. 
2.1 O empregado hipossuficiente e não hipossuficiente. 
2.2 O autônomo. 
2.3 A desconsideração da pessoa jurídica. 
3. O novo conceito de verba salarial 
4. As horas a disposição do empregador 
4.1 Os deslocamentos. 
4.2 O descanso intrajornada. 
5. O regime de tempo parcial 
6. O reconhecimento da Jornada de Trabalho 12 x 36. 
7. O banco de horas. 
8. O trabalho intermitente. 
9. O teletrabalho 



3 
 

10. As férias anuais. 
10.1 Nova divisão para gozo. 
10.2 Tratamento na jornada integral, parcial ou intermitente. 
10.3 Tratamento ao abono pecuniário. 
11. O trabalho da mulher. 
11.1 Gestante ou lactante. 
11.2 Empresa familiar. 
12. Novas regras rescisórias. 
12.1 Prazo de pagamento. 
12.2 Regras de homologação. 
13. A influência do Código Civil nas relações trabalhistas. 
13.1 Os acordos individuais. 
13.2 A sucessão empresarial. 
13.3 A fraude. 
14. O novo papel dos sindicatos. 
15. A força dos acordos e convenções coletivas. 
16. A comissão de empregados. 
17. Os danos extrapatrimoniais. 
18. Trabalhadores urbanos e rurais - prescrição. 
19. Uniformização Jurisprudencial - Súmulas e Enunciados. 
19.1 Procedimentos para estabelecimento ou alteração 
19.2. Defesa de interesses. 
20. A nova Terceirização e os impactos da Reforma Trabalhista 
 

 Reforma Trabalhista | Trabalho Intermitente | Assista no YouTube, clique aqui:  
https://www.youtube.com/watch?v=NeBBTeuJkUU 
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