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Capacitação de Pessoas Com Deficiência   

Regulamento 

 

1. Definições: 
 

• THOMSON REUTERS – Empresa responsável pela oferta do curso; 

• CANDIDATO – É pessoa física que concorrerá a uma das 40 vagas do curso de capacitação; 

• FORMANDO - O candidato aprovado no curso; 

• FORMAÇÃO – Certificação do curso de “Soluções Domínio – Folha de Pagamento Online”. 

• PCDs - Conforme art. 2º do Estatuto do Deficiência, “considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas 

 

2. Introdução: 

O curso de capacitação das “Soluções Domínio – Folha de Pagamento Online” reger-se-á pelo presente 
regulamento nos termos e condições previstos no intuito de ofertar gratuitamente a participação de PCD’s 
(Pessoas Portadoras de Deficiência) ao Programa de capacitação em uma das soluções de softwares da 
empresa THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA (doravante denominada "Thomson 
Reuters" e/ou "TR"), com sede social na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 / 13° andar - Vila Olímpia, São 
Paulo - SP, 04548-000, CNPJ: 00.910.509/0001.  
 

3. Objetivo: 
 

O Programa oferta a possibilidade de formação profissional ao público de PCDs em uma das plataformas 
de software da THOMSON REUTERS. O curso abrangerá 40 PCDs desde que enquadrados nos requisitos 
do item 4 e que estejam dispostos a se dedicar, se esforçar e se qualificar, de acordo com os critérios 
abaixo mencionados, para realização do curso online de “Soluções Domínio – Folha de Pagamento Online”  
  
 

4. Participantes elegíveis: 
 
Em sendo considerado PCD, o candidato precisará observar os seguintes requisitos: 
 

• Ser maior de 18 anos; 

• Possuir conhecimento básico da plataforma Windows, especialmente as funções de Excel e Word. 

• Ter condições de acessar os treinamentos através de um computador com acesso à internet e que 
conte com: 

✓ A partir de 2gb de Ram, Windows 7 ou superior e conexão com internet de 2mb ou superior 

• Assumir o compromisso de estudar e dedicar-se ao curso. 
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5. Como participar: 

 
Preenchido os requisitos acima, os candidatos deverão fazer sua inscrição através do formulário e 
submetê-lo para análise da Thomson Reuters até a data de 24 de julho de 2019, via link na página da 
Thomson Reuters. 
 
 

6. Critério de escolha e desempate 
 
A seleção será avaliada pela THOMSON REUTERS com base nas respostas apresentadas pelos candidatos 
que se enquadram no perfil PCD, bem como atendam aos requisitos de elegibilidade. A título de 
desempate, será considerada a ordem cronológica da inscrição cujo início se dará em 10 de julho, as 12hs, 
encerrando em 24 de julho as 23h59. 

 
7. Cronograma do Curso: 

 

• O processo de inscrição terá início em 10 de julho de 2019 e será encerrado no dia 24 de julho de 
2019. 

• As análises das respostas dos formulários serão feitas entre os dias 25 e 31/julho  

• O resultado será divulgado em 01 de agosto de 2019, onde todos os candidatos, aprovados e não 
aprovados, receberão a resposta através do e-mail, agradecendo sua participação ou informando 
do processo de inscrição. 

• Os formandos selecionados receberão seu usuário e demais itens de acesso à plataforma do 
curso, via e-mail, no dia 01 de agosto.  

• O Programa de capacitação online será disponibilizada por 45 dias, a partir do dia 01/agosto até 
o dia 14/setembro de 2019.  Entre 15 a 18 de setembro, realização da prova de certificação online. 

• Após o dia 01/10/2019, o formando não terá mais acesso ao Programa de capacitação Online.  

 
 

8. Conteúdo do Curso: 
 

• Rotinas do Departamento de Pessoal (Legislação Trabalhista); 

• Folha de Pagamento; 

• Rubricas, Integrações, Alterações, 13º salário, Médias; 

• CAGED, PLR (participações de lucros e resultados); 

• E-Social, envio de informações. 
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9. Desistência de participação e não acesso ao sistema de treinamento: 
 

• O formando que optar por desistir de fazer os treinamentos deverá informar imediatamente à TR, 
através de um e-mail, para que a TR possa conceder a capacitação para outro candidato na fila de 
espera.  

• A desistência não implicará em nenhuma penalidade para nenhuma das partes.  

• O formando que não acessar o sistema de treinamento online pelo período superior a uma 
semana, será informado, via e-mail e terá seu acesso aos treinamentos bloqueado. Se em 2 dias 
não houver uma justificativa plausível, este candidato será considerado desistente e seu acesso 
não será liberado. Outro candidato da fila de espera será chamado para o curso  

 
 

10. Não e de responsabilidade de Thomson Reuters: 
 

• Prover ou fornecer ao participante quaisquer recursos para realização da Capacitação Online, bem 
como recursos de informática (computadores, internet), de locomoção (transporte até o local de 
prova), recursos didáticos (caderno, material impresso), e etc., mesmo aos formandos que se 
encontram fora de São Paulo/SP.  

• Não há nenhuma garantia ou promessa de emprego na THOMSON REUTERS ou facilitação de 
inserção no mercado de trabalho, o curso fornece apenas a capacitação de uso de um sistema 
operacional vendido ao mercado. 

• A satisfação do formando quanto ao conteúdo do treinamento ou o atingimento de propósitos 
específicos.  

• Reembolso de qualquer despesa consonante a realização do curso de capacitação, incluindo o 
deslocamento para realização da prova prática. 

 

11. É de responsabilidade da Thomson Reuters: 
 

• Fornecer um usuário com validade de 70 dias, para acessar a plataforma de treinamento de forma 
online, no ambiente de treinamento:  

• Fornecer ao formando a possibilidade de prestar exame de certificação, em um prazo 2 dias com 
data e horário pré-agendadas pela Thomson Reuters.  

 
 


