curso de extensão

A PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR

DO SERVIDOR PÚBLICO

CLIQUE AQUI e inscreva-se!

A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 9 e 10
de maio, o curso de extensão A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO, em Brasília.
O curso tem como objetivo capacitar dirigentes sindicais e
assessores na negociação de regras de planos de previdência
privada oferecidos pelos órgãos públicos aos servidores.
Com base no Regime de Previdência Complementar (RPC) do
servidor público federal, estadual e municipal, serão apresentados técnico-conceituais e legislativas relativas aos Regimes
de Previdência Complementar do servidor público federal,
estadual e municipal. As aulas abordarão: planos de benefícios, destacando a lógica da previdência em regime de capitalização; marcos legislativos; aspectos que podem ser definidas pelas partes; e governança do Fundo de Pensão e formas
de deixá-la mais participativa.
A atividade será ministrada pelo consultor previdenciário
Luciano Fazio, especialista em Previdência Social, gestão da
previdência complementar e estudos socioeconômicos.
O curso terá carga horária de 16 horas. A atividade é presencial, dividida em dois dias (9 e 10 de maio), das 9h às 18h, em
Brasília.

Brasília/DF
Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 9 e 10 de maio de 2018
Horário: das 9h às 18h
Professor: Luciano Fazio
Local: Sindicato dos Professores do Distrito Federal
(Sinpro-DF)
SIG Quadra 6 - Lote 2260 – Setor Gráfico, Brasília/DF
A realização do curso está sujeita à formação de turma
Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 27/04
A partir de 28/04

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

CONTEÚDO
- Elementos básicos da doutrina previdenciária
- Os planos de previdência em regime financeiro de
capitalização
- Os planos de contribuição definida
- O exemplo da Funpresp: acertos e desacertos
- O impacto da criação do RPC do servidor no Regime
Próprio de Previdência Social do ente federativo

O curso será realizado em Brasília, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a realização de cursos em outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES
www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

