
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curso completo em EAD 

Plataforma Moodle do IEM 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 10 de novembro.  

Valor especial do 1° lote para inscrições realizadas até o dia 10 de 

outubro.  

 

Objetivos:  

a) qualificar os gestores e conselheiros dos Fundos e Institutos 

municipais de previdência e os servidores do setor de recursos 

humanos da Prefeitura sobre as normas aplicáveis à aposentadoria 

especial; 

b) esclarecer aos profissionais que atuam nas áreas de risco à saúde ou 

à integridade física, vinculados ao regime celetista ou ao estatutário, as 

normas aplicáveis à aposentadoria especial; 

c) apresentar os requisitos aplicáveis ao benefício e elucidar os 

aspectos legais relacionados aos agentes nocivos, bem como outros 

detalhes vinculados a esta espécie de aposentadoria; 

e) apresentar os efeitos da Reforma da Previdência (Emenda 

Constitucional 103/19 e PEC 133/19) no que diz respeito à 

aposentadoria especial dos profissionais de áreas de risco à saúde. 

 

Público Alvo: 

- Servidores do setor de pessoal; 

- Presidente e diretoria dos Fundos e Institutos de previdência; 

- Conselheiros dos Fundos e Institutos de previdência; 

- Assessores jurídicos, técnicos e outros servidores envolvidos com a 

gestão dos RPPSs; 



 

- Servidores da área da saúde e demais profissionais expostos aos 

riscos à saúde e à integridade física. 

 

Carga horária:  

8 horas-aula 

 

Certificado:  

Para todos que obtiverem aprovação mínima de 60% na atividade de 

avaliação final, em um período máximo de 30 dias.  

 

Ministrantes:  

Agda Meneguzzo. Advogada, Sócia do Instituto de Estudos Municipais 

– IEM; Especialista em Direito Público; Especializanda em Direito 

Previdenciário pela ESMAFE; atuou em ações de improbidade 

administrativa, ações populares e ações de dano moral de figuras 

expostas publicamente. Atuou em Procuradorias e na Defensoria 

Pública do RS; revisora de software de previdência para RPPS. 

 

Suelen Freitas Fraga. Advogada, especialista em Direito Público pela 

UFRGS; atuou no Tribunal de Justiça do RS e em grandes bancas do país; 

atua na área do direito previdenciário, com foco em aposentadoria 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como funcionam nossos cursos EAD? 

 

O acesso à plataforma é liberado em até 1 dia útil após o pagamento. O 

aluno tem 30 dias de acesso aos conteúdos e, também, o mesmo período 

para realizar a avaliação ao final do curso.  

A obtenção do certificado dependerá da realização da avaliação final.  

A avaliação final é composta por 10 questões de múltipla escola ou 

verdadeiro e falso. Você poderá realizar duas tentativas e precisa 

acertar 60% das questões para a obtenção do certificado. 

O curso conta com monitoria, portanto, se você tiver dúvidas durante o 

curso, poderá enviá-las pela plataforma, através do chat disponível no 

Módulo 4.  

Este curso conta com 5 Módulos. Os Módulos 1,2,3 e 4 com videoaulas e 

materiais em pdf e, o Módulo 5, de avaliação final. Todos os conteúdos 

em pdf podem ser baixados durante o período do curso, incluindo 

apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

 

Investimento: 

 

Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição

1° lote 2° lote

1 participante R$ 350,00 R$ 390,00

2 participantes R$ 330,00 por pessoa R$ 370,00 por pessoa

3 participantes R$ 310,00  por pessoa R$ 350,00 por pessoa

4 ou mais R$ 290,00  por pessoa R$ 330,00 por pessoa



 

Pauta do Curso 

 

Modulo 1 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO APLICÁVEL À APOSENTADORIA 

ESPECIAL 

1.A seguridade social no Brasil 

2.O desenvolvimento da aposentadoria especial 

2.1 A aposentadoria especial dos servidores públicos na Constituição 

Federal de 1988 

2.2 A lacuna legislativa – ausência de leis complementares 

regulamentando o §4º do artigo 40 da CF/88 

2.2.1 Do período especial no RGPS para contagem como tempo comum 

no RPPS 

2.2.2 Todo período especial no RPPS 

3. A Instrução Normativa MPS/SPS 01/2010 

4. Conceito de aposentadoria especial 

 

Modulo 2 

CRITÉRIOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

ESPECIAL 

5.Tempos mínimos 

6.Permanência 

7.Exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade 

física 

7.1 Critério qualitativo e critério quantitativo 

7.2Agentes agressivos físicos 



 

7.3 Agentes agressivos químicos 

7.4 Agentes agressivos biológicos 

7.5 Periculosidade 

7.6 Penosidade 

7.7 Associação de agentes 

 

Modulo 3 

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL 

 

8. Enquadramento por atividade profissional 

9. Enquadramento por agente nocivo 

9.1 Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT 

9.2 Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP 

9.3 Parecer da perícia médica 

10. Equipamentos de proteção individual e a aposentadoria 

especial13.2. A inexigibilidade no transporte escolar 

Modulo 4 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA E APOSENTADORIA ESPECIA 

 

11. Reforma da Previdência e Aposentadoria Especial 

11.1. Como fica a aposentadoria especial com a EC 103/2019 

11.2. Regra de transição 

12. Conversão do tempo 

12.1. Conversão de tempo após a EC 103/2019 

13. Cálculo do provento 



 

13.1. Como era o cálculo antes da EC 103/2019 

13.2. Como fica o cálculo após a EC 103/2019 

14. Abono de permanência 

14.1 O abono de permanência antes da EC 103/2019 

14.2 O abono de permanência após a EC 103/2019 

 

Módulo 5 

Avaliação Final, composta por 10 questões objetivas.  


