
Caça Talentos Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda 
                             em Parceria com SESC-MG 

                    Telefones:  3272-1149 / 2511-7140 
    www.cacatalento.com.br 

 

Olá, Empreendedores 

Preparar profissionais para adquirir novas habilidades e atender as necessidades da empresa 
com mais agilidade, conhecimento e comprometimento torna-se cada vez mais difícil em 
função do tempo e das inovações que cada um deve adquirir.  Pensando nisto a empresa Caça 
Talentos Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda, desenvolveu o projeto, Laboratório 
contábil e administrativo com objetivo de preparar profissionais e estudantes para adquirir 
experiência prática em serviços administrativos, contabilidade, secretariado e Informática.   

As principais vantagens desse treinamento são: 

 Treinamento com foco na necessidade do cliente. 

 Treinamento Prático com embasamento teórico. 

 Aula será ministrada por profissionais que atuam na área de Contabilidade e Auditoria 
por mais de 15 anos com apóio da empresa Contabilidade dos Empreendedores. 

  O aluno passará por uma espécie de estagio simulado tendo a oportunidade de 
trabalhar e ser treinado e acompanhado nos serviços realizados. 

 O aluno conhecerá todas as ferramentas tecnológicas necessárias para realização dos 
serviços. 

 O aluno terá experiência prática acabando com o tabu da falta de experiência.  

Diferencial deste curso em relação aos outros 

A caça Talentos foi reconhecida nacionalmente pelo prêmio MPE-Brasil/Sebrae/Gerdau, 
sendo considerada como a melhor empresa no ramo de educação em gestão de Minas Gerais 
entre as 3.700 participantes do estado. 

Facilitador 

O Treinamento será desenvolvido pelo Contador e Auditor Vladimir M.Gomes, sócio da 
empresa Caça Talentos e da Contabilidade dos Empreendedores, responsável pelos projetos, 
Auditoria e Gestão, atendendo várias empresas de Pequeno, Médio e Grande Porte de todo 
País dos mais variados ramos.  

Metodologia. 

As aulas serão desenvolvidos em nosso laboratório tecnológico com máquinas novas, com 
apóio de trabalho de alta gestão, como sistema mastermaq- boletins de informação da Rede 
Iob , Sistemas e Sites do Governo e Sistemas de alta tecnologia. O aluno terá a oportunidade 
de aprender a trabalhar nas mais variadas áreas de serviços contábeis e administrativo, 
podendo ser da mais básica como auxiliar até a mais avançado como Contador, empresário, 
Auditor, consultor, Controller, Gestor de Projetos, Gerente Financeiro e Administrativo, Gestor 
de licitação e serviços Gerais.  O aluno poderá optar em montar um escritório de contabilidade 
ou de outra área e receber todas as ferramentas práticas para ser um grande empreendedor.  

Serviços que o aprendizado poderá optar para adquirir experiência 

1- Como montar um escritório de contabilidade e de serviços administrativos 
2- Como montar empresas passo a passo. 
3- Contabilidade prática- lançamentos –analise, Balanços. 



4- Departamento Pessoal - Folha de pagamento e encargos sociais 
5- Como Fazer rescisão de contrato. 
6- Departamento Fiscal - preenchimento de notas fiscais e responsabilidades. 
7- Tributos - Como utilizar recursos do Governo para planejar e calcular impostos. 
8- Planejamento Tributário. 
9- Declaração de Imposto de renda Pessoa Física 
10- Declaração de Imposto de Renda Pessoa jurídica 
11- Preenchimento da DCTF- DIRF-DACON-DES-RAIS- CAGED-SEFIP- DAPPI- DARF- 

DAE 
12- Aprendendo a fazer consultoria e Plano de Auditoria 
13- Calculo de multas de impostos federais - estaduais e municipal 
14- Certidão negativa, solução de pendências. 
15- Calculo de Inss em atraso 
16- Como Registrar empresas 
17- Como elaborar contratos 
18- Finanças Pessoais - Planejamento 

Os cursos são realizados em módulos. O tempo mínimo sugerido para cada módulo é de 8 
horas, distribuído em 02 encontros de 04 horas. O valor hora de cada atendimento varia de 
acordo com a modalidade e recursos utilizados.  

Para participar do treinamento o aluno passa inicialmente por uma entrevista verbal ou 
escrita pelo gestor para direcionar a necessidade.  

O treinamento personalizado vale por uma consultoria em sala de aula. 

Para receber mais informações, responda este e-mail ou ligue para 

 (31) 3272-1149/ /9949-5061 

Atenciosamente, 

Amanda/Kátia 
www.cacatalento.com.br 
Telefone: (31) 3272-1149/ 3075-4444-De segunda a 
sexta, das 8h às 20:00  exceto feriados. 
Laboratório Contábil e Administrativo- Caça Talentos  

 

 

Rua Tupinambás, 908 sala 31 – Centro – Dentro da Unidade do Sesc/Tupinambás.  

 

Caso não queira mais receber outro e-mail da Caça Talentos, clique neste link. 

 

http://www.cacatalento.com.br/
http://www.catho.com.br/email/?e=cecontabilidade@yahoo.com.br&o=bpo

