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[ ESOCIAL FASE 5 ]

7 passos para entregar a
última etapa

Nesta corrida com obstáculos, vence quem
ultrapassar a barreira do conhecimento.
Inicie agora!

Início da Fase 5

1º PASSO:
AVALIE O CAMINHO

Nosso caminho pode ser mais
exaustivo se não estivermos
preparados para percorrê-lo.
Por isso, o primeiro passo para
entregar a Fase 5 do eSocial é
compreender os requisitos dos
seis eventos e a origem dos
dados que integram a etapa
(laudos, programas e exames).

2º PASSO: CHEQUE SEUS ATUAIS
EQUIPAMENTOS E VEJA QUAIS
ESTÃO FALTANDO
Já sabemos para onde queremos
ir e temos a consciência de que
o preparo é necessário. Agora, é
hora de checar os equipamentos.
No eSocial, entenda quais os
módulos você já possui, os
eventos gerados por eles e quais
os módulos ainda são necessários
para complementar suas
entregas.

Entenda tudo aqui!

3º PASSO: ESTEJA
PREPARADO!

Acesse a ferramenta de
diagnóstico gratuito de
SST para sua checagem!

Em todo percurso há
instabilidades e perigos. O
mesmo ocorre em ambientes
de trabalho. Por isso, o 3º
passo é avaliar as condições
dos ambientes de trabalho, os
fatores de riscos aos quais os
trabalhadores estão expostos,
seus postos de trabalho e suas
atividades.

Lembre-se de fazer Login para acessar a
ferramenta!

4º PASSO: MANTENHA A
ATENÇÃO!

Saiba como
parametrizar as
informações aqui!

Para caminhos longos ou
curtos, nossa atenção precisa
ser redobrada. O mesmo zelo e
cuidado são necessários para
com as informações do eSocial,
como dos ASOs, dos exames
complementares e toxicológicos,
bem como da implementação e
eficácia do seu PCMSO.

5º PASSO: IDENTIFIQUE
AS SUAS OBRIGAÇÕES

Embora existam muitos atalhos,
precisamos identificar qual é o
melhor caminho para nós. Por
isso, no 5º passo, é necessário
saber quais os treinamentos
obrigatórios, segundo as
Normas Regulamentadoras,
são exigidos para sua empresa
e quais deles deverão ser
informados no eSocial.

Confira aqui!

Ouvir conselhos e dicas de
quem já percorreu caminhos
complicados é o último
passo antes de iniciarmos a
caminhada. Por isso, leve em
consideração que no eSocial,
o gerenciamento dos eventos
precisa fazer parte da rotina
dos profissionais do SESMT,
para que seja possível cumprir
com os prazos e ter sucesso na
caminhada.

Tire suas dúvidas aqui!

Confira!

Fim da Fase 5

Ligue: (54) 3026.9000 ou entre em contato
pelo e-mail cvm@metadados.com.br

6º PASSO: CUIDADO COM OS
CRUZAMENTOS
Assim como nos caminhos que
percorremos existem cruzamentos
em que é possível escolher qual
trajeto seguir, no eSocial há o
cruzamento de dados com outros
eventos. Por isso, fique atento a
eles, pois são muitas informações
referentes à insalubridade,
periculosidade, aposentadoria
especial, EPIs, riscos ambientais e
descrição das atividades que devem
ser enviadas ao eSocial, e podem
ser cruzadas com outros eventos de
folha de pagamento já enviados.

7º PASSO: CONSELHOS DE
VIAJANTES EXPERIENTES

Precisa de ajuda?

Entenda mais aqui!

