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eSocial Publicação do Manual 2.0 

 

Foi publicada no Diário Oficial de hoje, dia 24 de fevereiro de 2015, a Resolução n°01 do Comitê Gestor instituindo o 
Sistema eSocial e aprovando o Manual 2.0. 
 
O eSocial é um projeto do Governo Federal objetivando unificar o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais relacionadas à contratação de mão de obra com ou sem vínculo empregatício. 
Na Resolução n°01, publicada no Diário Oficial de hoje, 24 de fevereiro de 2015, foi aprovada a versão 2.0 do Manual. 
Confira-se: “Art. 5° - Fica aprovada a versão 2.0 do Manual de Orientação do eSocial, disponível no sítio eletrônico do 
eSocial na Internet, no endereço http://www.esocial.gov.br”. 
 
Embora o cronograma oficial não tenha sido publicado até o presente momento, e considerando informações – algumas 
delas verbais, diga-se – divulgadas pelos coordenadores responsáveis, a partir dessa publicação as empresas terão 6 
(seis) meses para adaptações técnicas e 6 (seis) meses para ambiente de testes via conexão webservice. 
Hipoteticamente, portanto, a obrigação se dará a partir de março de 2016 para empresas com faturamento anual 
superior a R$3.600.000,00 no ano de 2014. 
 
Segue anexo a íntegra da resolução 1 de 24.02.2015 

  

A Qualiseg e o eSocial 
 

 

http://www.iviz.com.br/web/index.html  

Há mais de dez anos a Qualiseg mantém parceria com a IVIZ Softwares. 

Utilizamos seus produtos para controle do PCMSO, PPRA, emissão de 

PPP, ASO, etc. 

Com o advento do eSocial, a IVIZ Softwares vai disponibilizar para a 

Qualiseg um aplicativo que permitirá a transferência de eventos do 

sSocial relacionados à Segurança e Medicina Ocupacional. 

 

Cursos para a segunda quinzena de março.  
 

CCUURRSSOO  RREECCIICCLLAAGGEEMM  --  NNRR  1100  ee  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  AALLTTUURRAA  NNRR  3355  --  
CCuurrssoo  nnoottuurrnnoo  ––  ddee  2233  aa  2266//0033//22001155    

((DDooiiss  ccuurrssooss  eemm  uumm  ssóó  ))  
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  

 

Reciclar os conhecimentos dos Trabalhos com Eletricidade NR10 bem como orientar os participantes sobre os riscos dos 
trabalhos em altura, em conformidade com a NR 35 – Portaria 313 de 23/03/12 do Ministério do Trabalho e do Emprego. 

 
PPÚÚBBLLIICCOO  AALLVVOO:: 

 

�       Técnicos Eletricistas, Eletromecânicos e Engenheiros Eletricistas;  
�       Encarregados e Supervisores de manutenção elétrica; 
�       Profissionais da área da Construção Civil; 
�       Outros profissionais que tenham interesse ou que executam trabalho em altura. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDOO  CCUURRSSOO::  
 

Reconhecimento e atualização da NR 10; Riscos com Eletricidade e Medidas de controle; Conceito de Trabalho em altura; Normas e regulamentos 
aplicáveis ao trabalho em altura; Análise de Risco e condições impeditivas; Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e 
controle; Equipamentos de proteção individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; Acidentes típicos em 
trabalhos em altura; Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.  

 
Solicite maiores informações e ficha de inscrição em qualiseg@qualiseg.com.br  

 


