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Senhor Prefeito:

Em atengao ao pedido de orgamento de capacitagao soli- 

citado pela Sra Katia Rodrigues Pedroso, comunicamos a possibilidade de realizar CURSO EAD AO 

VIVO SOBRE ANALISE DE REQUERIIVIENTOS DE COMPENSAQAO PREVIDENCIARIA, com du- 

ragao de quatro horas. em data a combinar. Nesse sentido. o palestrante Rafael Forneck, Especialis- 

ta em Finangas pela Fundagao Instituto de Admimstragao - FIA-SP, especialista em Gestao da Previ- 

dencia pela Universidade Positive e bacharel em Relagoes Publicas pela PUC-PR, Professor de 

Compensagao Previdenciaria e Coordenador de Concessao de Beneficios da Paranaprevidencia e 

integrante de grupos de trabalho e comissoes instituidos pelo CONAPREV E CNRPPS. propoe a se- 

guinte programagao para vossa apreciagao;

Apresentagao

Neste-treinamento temos por objetivo pontual orientar quanto ao procedimento de analise de reque- 

rimentos de compensagao financeira encaminhados tanto pelo Regime Geral de Previdencia Social 

(RGPS) quanto por Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS). considerando as funcionahda- 
des do sistema de compensagao disponiveis no Novo COMPREV.

Serao utilizados, para tanto, requerimentos que se encontram para analise pelo proprio municipio, 

ate urn maximo de dez requerimentos, previamente indicados pelo contratante 

Neste treinamento temos por objetivo pontual orientar quanto ao procedimento de analise de reque

rimentos de compensagao financeira encaminhados tanto pelo Regime Geral de Previdencia Social 

(RGPS) quanto por Regimes Proprios de Previdencia Social (RPPS), considerando as funcionalida- 

des do sistema de compensag§o disponiveis no Novo COMPREV.

Serao utilizados. para tanto, requerimentos que se encontram para analise pelo proprio municipio. 

ate um maximo de dez requerimentos, previamente indicados pelo contratante.

0 treinamento sera fornecido aos servidores indicados pelo contratante. ate um numero maximo de 

emeo participantes
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Conteudo Programatico

1, Os requisites para o acesso ao Novo COMPREV
1.1 Termo de Adesao
1.2 Contrato com a Dataprev

2. A analise de requerimentos
2.1 Analise de requerimentos enviados pelo RGPS
2.2 Analise de requerimentos enviados pelos RPPS
2.3 ldentifica?ao e avaliagao dos documentos anexados
2.4 Caiculo
2.5 Projepdes financeiras

3. Relatbrios de Gestao
3.1 Relatorios no Novo COMPREV
3.2 Relatorios no BG COMPREV

FORMATO EAD AO VIVO
Destacamos que na modalidade on-line e fundamental 

computador e internet de boa qualidade e no caso de sala para visualizapao conjunta. equipamen- 

tos como telao e microfone, visando a integracao entre as partes (em sendo os participantes reum- 

dos em espago unico). Em outra opgao. o acesso podera ser realizado individualmente nas mstala- 

g6es de trabalho ou home office, por meio do link a ser encaminhado. entretanto. so serao aceitos na 

sala virtual os servidores previamente inscritos dentro do numero de participantes contratados (ate 

cinco pessoas). E criado um grupo de whatsApp da turma para suporte teemeo e recebimento cie 

perguntas durante o curso, bem como as indagagdes poderao ser enviadas pelo bate-papo da piata- 

forma de transmissao do evento ou por voz. 0 investimento para transmissao em tempo real do cur

so com esclarecimentos de duvidas e analise de casos concretes tern o valor de R$5.970,00 (cinco 

mil, novecentos e setenta reais). com fornecimento de certificados eletrdmcos reconhecidos por enti- 

dade de ensino superior credenciada junto ao MEC. Cabe informar que o evento so podera ser as- 

sistido em tempo real, sem gravagao, tendo em vista o esclarecimento de duvidas e analise de casos 

concretos, bem como a protegao de privacidade dos envolvidos.
Ressaltamos que cursos personalizados no formate EAD ao 

vivo propiciam capacitar mais servidores poupando custos e tempo de deslocamento, alem do aten- 

dimento as necessidades e duvidas/situagbes especificas enfrentadas pelo Municlpio.

Este orgamento tern validade de sessenta (60) dias. Se 

confirmado o evento solicitamos reserva da data com antecedencia, bem como o envio para o e-mail

cursos@dpmeducacao.com.br do empenho da despesa que devera ter como credora a empresa

DPM Educagao Ltda., CNPJ 13.021.017/0001 77.

Agradecemos pela lembranga de nossa instituigao e perma-
necemos a disposigao.

\Ate ■amente,

mailto:cursos@dpmeducacao.com.br


%


