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CURSOS PRÁTICOS NA EMPRESA CAÇA TALENTOS

APRESENTAÇÃO
A Caça Talentos é uma empresa de prestação de serviços de treinamento nas áreas de
Contabilidade,

Depto

Pessoal,

Rotinas

Fiscais,

Tributária,

Administração,

Finanças,

Empreendedorismo e Gestão. Nosso diferencial é a utilização de ferramentas reais que leva
a prática das empresas para sala de aula. Utilizamos como apóio de ensino, sistema
Mastermaq, planilhas em Excel e sistemas digitais governamentais, tais como nota fiscal
eletrônica, arquivos da receita federal, estadual e municipal. Os cursos são realizados pelo
professor Vladimir Mourão Gomes, Contador e Auditor de empresas, sócio da Contabilidade
dos Empreendedores, membro do conselho fiscal da ABCO- Associação dos Consultores
Nacional com mais de 20 anos de experiência, criou o laboratório do contador premiado em
1.o lugar pelo SEBRAE/FNQ-MPE na área de educação, pela gestão de

ensino prático,

atualizado e rápido. Durante o curso os alunos recebem orientações individuais, apostila e
certificado reconhecido com selo de qualidade SEBRAE /FNQ e Gerdau. A Caça Talentos
também ministra cursos avançados para contabilistas, administradores, advogados e
empresários nas áreas de Consultoria, Auditoria, Empreendedorismo
PACOTE COMPLETO- 04 CURSOS TEORIA E PRÁTICA INFORMATIZADA - 68 HORAS
1) CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COM FINANÇAS EM EXCEL

-

Conceitos de empresas, sociedades, organizações, administração.

-

Tipos e modalidades de contrato- Social, locação, serviços

-

Registros e legalização de empresas-CNPJ- FIC -Inscrição municipal e estadual

-

Depto. De compras, controle de estoque, duplicatas e boletos.

-

Técnicas Bancárias, cheques, abertura de contas, crédito, extrato, debito
automático, aplicações financeiros, juros e descontos.

-

Financeiro- Livro caixa, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber,
cobrança, fluxo financeiro de caixa.

-

Fiscal- Notas fiscais e modalidades

-

Noções de depto pessoal- Preenchimento de carteira de trabalho, livro de registro,
documentação para contabilidade, controle de ponto, apuração de horas extras.

-

Arquivos, protocolos.

[Digite texto]

Caça Talentos Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda
Telefones: 3272-1149 / 9949-5061
Site: www.cacatalento.com.br - e-mail: ctalentos@uol.com.br

2) MÓDULO - DEPARTAMENTO PESSOAL COM MASTER FOLHA
Recursos humanos, admissão de pessoal, documentação para registro de
Empregados, preenchimento de carteira de trabalho, livro e ficha de registro de
Empregados, inspeção do trabalho, quadro de horário de trabalho, calculo de
Salários, hora extras, DSR, adicional noturno, insalubridade, adicional noturno,
Faltas, descontos, vale transporte, alimentação, participação nos lucros,
Apuração de encargos sociais e impostos, GPS (INSS)-fgts(Sefip)
IRRF (DARF), contribuição sindical, rescisão de contrato e multa, seguro
Desemprego. Uso do sistema Mastermaq integrado para geração da folha de
Pagamento, resumo da folha, encargos sociais, contra cheque, pró-labore,
Honorários, bolsa de estudo, retenções de impostos, comunicado de
Afastamento e obrigações acessórias- caged-dirf-rais-sefip. Registro de
Empregados no sistema Mastermaq e toda rotina do setor de pessoal.
3) MODULO - CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES COM MASTER CONTÁBIL
Empresas, constituição, projeto empresarial para contabilização
Regras e conceitos da contabilidade, Patrimônio, Plano de contas.
Lançamentos, escrituração contábil, conciliação;
Balancete, demonstração de resultados, Balanço patrimonial.
Livro razão e Livro diário.
Mastermaq contábil com utilização do sistema para cadastro de
Empresas, plano de contas, histórico, lançamentos, conciliação, relatórios e
Análise financeira de balanços.
4) MODULO – ROTINAS FISCAIS COM SISTEMA MASTERMAQ
Preenchimento de notas fiscais;
Retenção de impostos: ICMS, ISSQN, PIS, COFINS, CSL, IRRF
Imposto de renda; Conceitos e Cálculos: Simples Nacional Lucro presumido
Guia de recolhimento de impostos (DARF, DAE, DAS)
ISSQN, ICMS – cálculos e apurações
Sistema Mastermaq Fiscal, lançamentos de notas fiscais de serviços e comércio
Cadastro de clientes e fornecedores, apuração de impostos e importação de
arquivos para Des -Sintegra e Sped.
-Local: Rua Pouso Alegre, 2060, Loja 18, Floresta (Em frente à Maternidade Santa
Fé, paralela com a Avenida Silviano Brandão).

Investimento:
4 x R$189,00 ou R$ 629,00 à vista
Cada módulo em separado:
02 x R$ 149,00 ou R$ 269,00 à vista

Inscrições: 3272-1149
E-mail: cesar.cacatalentos@gmail.com
Site: www.cacatalentos.com

