TERCEIRIZAÇÃO

curso de extensão

EFEITOS SOBRE AS

RELAÇÕES DE TRABALHO
CLIQUE AQUI e inscreva-se!
A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 9 e 10
de maio, o curso de extensão TERCEIRIZAÇÃO: EFEITOS
SOBRE AS RELAÇÕES DE TRABALHO.
O curso abordará os impactos das Leis de Terceirização e da
Reforma Trabalhista, aprovadas em 2017, sobre o mercado de
trabalho e a ação sindical no Brasil.
A atividade será ministrada pela economista e doutora em
Ciência Política Regina Camargos, que foi técnica do DIEESE
de 1993 até o início deste ano e tem vasta experiência em
temas relacionados ao trabalho e em atividades de educação,
pesquisa e assessoria econômica.

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 9 e 10 de maio de 2018
Horário: das 9h às 18h
Professora: Regina Camargos
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP

(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

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

As aulas são presenciais, com 16 horas de duração, divididas
em dois dias (9 e 10 de maio), das 9h às 18h, no Centro
de São Paulo.

Até 4

A partir de 5

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

CONTEÚDO
- Conceituando a terceirização. Um fenômeno com diversos nomes: intermediação de mão de obra,
prestação de serviços, contratos temporários e PJs, entre
outros
- Surgimento da terceirização - contexto internacional
- A terceirização no Brasil
- Regulamentação da terceirização no Brasil
- Estatísticas da terceirização
- Desafios ao movimento sindical no novo contexto

O curso será realizado em São Paulo, 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

