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4O que mudou no Ponto?

A partir dessa nova norma o uso do controle de ponto eletrônico e sistemas alternativos são liberados para uso, 
autorizado por convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Trouxe regras que já existiam nas portarias 1510 e 373 tornando mais fácil o entendimento, com mais detalhes 
principalmente para os registradores A e P. 

Consolidou as formas de registro eletrônico de ponto, e as transformou em “REP” (Registrador Eletrônico de 
Ponto) com variações específicas :

➔ REP- C – Registro de ponto convencional; 

➔ REP-A – Conjunto de equipamentos e programas de computador que tem sua 
utilização destinada ao registro da jornada de trabalho; 

➔ REP-P – Sistema de registro eletrônico de ponto via programa, que inclui os 
coletores de marcações, o armazenamento de registro de ponto e o programa 
de tratamento de ponto. 

Obrigatoriedade de registro do produto no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
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Alteração no Relatório de Espelho de ponto, devendo constar novos campos como: CPF, Data de admissão, Horas 
realizadas.

Alteração no layout AFD, comprometendo toda sua antiga estrutura. Devido aos REP’s homologados pela antiga 
portaria 1510 ainda serem permitidos sua utilização, o modelo antigo do AFD ainda ficará disponível no produto 
para que o cliente possa utilizá-lo em sua integração, portanto teremos 2 layouts AFD no produto.

Não obrigatoriedade do colaborador possuir o PIS para cadastro no relógio de ponto, neste caso, sendo substituído 
pelos dados do CPF, devendo ser preenchido da seguinte maneira:

➔ Empregados que possuem PIS: colocar "0" na primeira posição do campo e o PIS completo nas próximas onze 
posições ou informar o PIS completo nas onze primeiras posições e preencher com espaço na última posição; 
(Nova condição informada na portaria MTP Nº 1.486)

➔ Empregados que não possuem PIS e o REP não faz validação do PIS: colocar "9" na primeira posição e o CPF 
completo nas próximas onze posições; e

➔ Empregados que não possuem PIS e o REP faz validação do PIS: colocar "8" na primeira posição, os dez 
primeiros dígitos do CPF nas posições seguintes e na última posição, o dígito verificador do PIS considerando 
os dez primeiros dígitos do CPF.

Criação do novo arquivo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada), substituindo a geração dos arquivos AFDT (Arquivo 
Fonte de Dados Tratados) e ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais).
Obs: Arquivos AFDT e ACJEF podem ser gerados até 09/11/22.

O que mudou no Ponto?



7Conhecendo os novos itens da 671

O que é o AEJ ?
O AEJ é um arquivo que contém informações relativas ao pós-processamento dos dados gerados pelo REP-C, 
REP-A ou REP-P e deve ser gerado pelo Programa de Tratamento de Ponto (PTRP), conforme leiaute definido no 
Anexo VI da Portaria nº 671/2021.

O que é o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade ?
É um documento fornecido pelos fabricantes ou desenvolvedores de sistema de registro de ponto e de programa de 
tratamento de registro de ponto à empresa usuária, assinado pelo responsável técnico pelo equipamento ou 
programa e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora, afirmando expressamente que seu 
equipamento ou programa atende às determinações do art. 89 da portaria 671.

Quando necessitar do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade - MTP 671 dos nossos produtos, abra um 
ticket no CST. Estes itens são de responsabilidade do jurídico e já estão cientes deste condicionamento.

Preciso do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, o que faço?

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard
https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425
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9INFOGRÁFICO DOS PRODUTOS FRENTE A PORTARIA 671

PRODUTOS PARCERIAS - TELEMÁTICA

INTEGRAÇÕES

Meu RH

REP-A

Clock-in

REP-A

REGISTRADORES 
DE 
PONTO

HARDWARE
REGISTRADORES 

DE PONTO

REP-C

SOFTWARE
SURICATO

ARMAZENAMENTO 
DOS REGISTROS 

DE PONTO

PRODUTOS ERPs

PROGRAMAS DE 
TRATAMENTO E 

ARMAZENAMENTO DOS 
REGISTROS DE PONTO

Datasul Protheus RM

SOLICITAÇÃO DE 
ATESTADOS TOTVS

SOLICITAÇÃO DE 
ATESTADOS SURICATO
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PONTOS DE ATENÇÃO 
PARA USUÁRIOS DO TSA!!!

   O sistema TSA por ser um produto descontinuado, não será adequado às exigências da portaria 671.

Não serão fornecidos os relatórios de Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade;

Estará incompatível à partir de Novembro/2022 com REP’s e ERP’s que estiverem atualizados com o 
novo layout.

Ressaltamos a urgência da migração do TSA para o Suricato.

A TOTVS reforçará o aviso no decorrer deste período através de comunicados complementares e 
alertas exibidos no produto.
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Aplica-se ao 
Produto TOTVS

● Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P 

○ Criação do novo layout AFD com assinatura digital

● Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) para 

controle de ponto (DTS, PRT e RM) 

○ Criação do novo layout AFD para importação

● Art. 83- Novo AEJ ( Arquivo Eletrônico de Jornada) 

para controle de ponto (DTS, PRT e RM) com 

assinatura digital

○ Criação do novo layout AEJ

● Art. 84- Alterações no Espelho de ponto (DTS, PRT e 

RM)

○ Data de admissão e CPF

● Art. 96- Alteração no processo de importação PIS X 

CPF

○ Identificação do campo PIS composto pelo CPF

○ Alteração na Api de Integração com SURICATO

○ Alteração na Api de Integração com CLOCKIN

VISÃO MACRO

Aplica-se ao 
Jurídico TOTVS

● Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade

● Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial)

○ Criação do código Hash (fornecido por produto)

○ Criação do registro de software

Aplica-se a 
Telemática

● Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) 

exportação para controle de ponto

○ Criação do novo layout AFD para exportação.

○ Homologação da alteração junto ao INMETRO

● Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial)

○ Criação do código Hash (fornecido por produto)

○ Criação do registro de software

● Art. 96- Alteração no processo de exportação

○ Identificação do campo PIS composto pelo CPF

○ Alteração na Api de Integração com ERP
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O que já está em 
vigor a partir de 

10/02 

Vigência da 671

● Produto
○ Não possui de acordo com a portaria MTP 

Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022
● Jurídico

○ Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 
Responsabilidade

○ Art. 91- Registro do INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial)

● Suricato
○ Art. 89- Atestado Técnico e Termo de 

Responsabilidade
○ Art. 91- Registro do INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial)

O que estará em 
vigor a partir de 

nov/22 

● Produto
○ Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP
○ Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de 

Dados) para controle de ponto (DTS, PRT, 
RM)

○ Art. 83- Novo AEJ
○ Art. 84- Alterações no Espelho de ponto
○ Art. 96- Alteração no processo de 

importação PIS X CPF
● Jurídico

○ Não possui
● Suricato

○ Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P
○ Art. 96- Alteração no processo de 

exportação PIS X CPF
■ Alteração na Api de Integração com 

ERP (DTS, PRT e RM)

Prazos atualizados de acordo com a Portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425
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Plano de Entregas Linhas de Produto 16

Art. 81  § 2º- Novo AFD para 
REP
Art. 82 - Novo AFD para 
controle de ponto 

01
Solução: Criação do novo layout AFD -Anexo V

Em análise do novo Layout para identificar adequações de acordo com a 
Portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022

Art. 83- Novo AEJ02

, 
Art. 84- Alterações no Espelho 
de ponto (Dt admissão e CPF)03

Art. 96- Alteração no 
processo de importação 
PIS X CPF

04

JUNHO/2022

Solução: Criação do novo layout AEJ

Solução: Inclusão de campos novos no cabeçalho

Solução: 
● Identificação do campo PIS composto pelo CPF
● Alteração na Api de Integração com SURICATO
● Alteração na Api de Integração com CLOCKIN

AGOSTO/2022

AGOSTO/2022

NOVEMBRO/2022

Em desenvolvimento Em planejamento Concluído



17Plano de Entregas Jurídico

Art. 89- Atestado Técnico e 
Termo de Responsabilidade01

02 Registro no INPI

Solução: Elaborar o Atestado Técnico e o Termo de 
Responsabilidade

Disponibilizado o novo modelo de acordo com a Portaria MTP Nº 1.486, DE 
3 DE JUNHO DE 2022

Solução: Realizar o registro do produto

MARÇO/2022

MAIO/2022

Em desenvolvimento Em planejamento Concluído
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19Inclusão de novos campos novos nas Tabelas:  erro_import_mpe, 
marcac_ptoelet e relogio_ptoelet

Tabela erro_import_mpe

Com a criação dos novos campos nas tabelas erro_import_mpe, marcac_ptoelet e relogio_ptoelet, é necessário que realizem a atualização do 
dicionário para os releases iguais ou superiores a versão 12.1.2205.2, 12.1.34.7, 12.1.33.12. Para realizar a atualização clique aqui.

Atualização necessária do DICIONÁRIO

Após a atualização do dicionário, serão inseridos 11 novos campos nesta tabela com a seguinte estrutura:

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=351015619


20Inclusão de novos campos novos nas Tabelas:  erro_import_mpe, 
marcac_ptoelet e relogio_ptoelet

Tabela marcac_ptoelet

Após a atualização do dicionário, serão inseridos 07 novos campos nesta tabela com a seguinte estrutura:

Tabela relogio_pto

Após a atualização do dicionário, será inserido 01 novo campo nesta tabela com a seguinte estrutura:



21Alteração na rotina PE2000

Após a instalação do pacote das versões 12.1.2205.3, 12.1.34.8 ou 12.1.33.13, estará disponível na rotina PE2000 o campo que irá indicar qual 
é o tipo de layout a ser utilizado no momento da importação de batidas, conforme a imagem abaixo:

Novo campo Arquivo AFD - Portaria 671

De acordo com a Portaria 671, será mantido o layout antigo da portaria 1510 e disponibilizada a opção para leitura do novo layout da portaria 
671. Desta forma, antes de realizar a importação das batidas, será necessário selecionar o tipo de layout AFD para que o sistema consiga ler 
corretamente as marcações de acordo com o tipo de REP (A, C ou P).



22Alteração de label na rotina PE3500

De acordo com o art. 81 desta portaria, será possível informar o número de CPF para os casos em que o funcionário não possuir PIS. Desta 
forma, foi necessário realizar a adequação do produto para recepção de ambas informações.

Alteração do campo PIS para PIS/CPF 

De acordo com o art. 81 desta portaria, será possível informar, além do CEI, também o número de CNO e CAEPF do empregador. Desta forma, 
foi necessário realizar a adequação do produto para recepção destas informações.

Alteração campo CEI para CEI/CNO/CAEPF
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24Alteração no Espelho de Ponto

De acordo com o art. 84 desta portaria, foi necessário incluir as seguintes informações:

● Impressão do CNPJ/CPF do estabelecimento e o CEI/CNO/CAEPF quando existir cadastrado no programa FP1420 e FP0560;
● Impressão do CPF do funcionário;
● Impressão da Data de Admissão;
● Impressão da Duração das Jornadas Realizadas;
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26PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

Atualização de menu

Para atender ao art. 83 da portaria 671, adequamos o produto para que realize a geração do arquivo AEJ. Portanto, desenvolvemos o programa 
PE7004 para realizar a geração do arquivo AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada.

É necessário realizar a atualização do menu para o módulo Controle de Frequência (MPE). 
Para mais informações acesse a documentação

Pré-requisito:
É pré-requisito para esta função:

Manutenção do Relógio Ponto - PE0620

Importação de Batidas (PE2000) 

Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso - PE7100

Cálculo de Ponto Eletrônico (PE2200)

Informamos que a assinatura digital do arquivo AEJ, estabelecida no no Art. 86 da Portaria MTP Nº 671/2021, encontra-se em fase de estudo e 
portanto, ainda não está liberada no produto.

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025468233-Framework-Linha-Datasul-FRW-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-de-menu-no-produto-Datasul-12
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270085678
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270094484
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270104868
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270096356
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=705452573


27PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

➢ Ao acionar a pasta Layout é apresentada tela na qual é possível consultar a estrutura completa do Arquivo AEJ.
➢ Quando acionado, apresenta um arquivo texto para consulta e impressão do layout.

Geração Arquivo AEJ – Pasta Layout

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425


28PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

➢ Ao acionar a pasta Parâmetros é apresentada tela na qual é possível definir os parâmetros a serem considerados para geração do Arquivo AEJ.
○ Principais Campos e Parâmetros:

■ Período Geração: Inserir uma faixa de datas do período a ser considerado para a geração do arquivo.
■ Estabelecimento: Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos que será utilizada apenas para gerar os estabelecimentos na pasta 

Geração.
■ Matrícula: Inserir uma faixa de códigos das matrículas dos colaboradores a serem considerados para a geração do arquivo.
■ Diretório Geração: Inserir o caminho completo do diretório onde o arquivo AEJ deve ser gerado.

Geração Arquivo AEJ – Pasta Parâmetros

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425


29PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

➢ Ao acionar a pasta Geração é apresentada tela na qual é obrigatório definir quais estabelecimentos deverão ser considerados para geração do 
Arquivo AEJ.

Geração Arquivo AEJ – Pasta Geração

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425


30PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

➢ Principais Campos e Parâmetros:

○ Geração: Informar se o estabelecimento em questão deve ou não ser considerado para a geração do arquivo.
■ .É possível alterar o valor deste campo:

● Através de um 'duplo clique' na linha ou
● Clicando diretamente no campo e digitando "S" para sim e "N" para não.

○ CNPJ/CPF: Campo informativo com o objetivo de identificar a inscrição do estabelecimento.
■ Se o empregador for:

● Pessoa Jurídica: é apresentado o CNPJ informado na pessoa jurídica (FP1420) que está relacionada ao estabelecimento.
● Pessoa Física: é apresentado o CPF Condomínio informado no estabelecimento (FP0560).

○ CEI/CNO/CAEPF: Campo informativo com o objetivo de identificar a inscrição do estabelecimento. 
● Para empregador pessoa física é apresentada a informação CEI, CNO ou CAEPF, caso estejam informados no sistema.

○ Nome: Campo informativo com o objetivo de mostrar a razão social do estabelecimento.

Geração Arquivo AEJ – Pasta Geração

Perguntas e respostas GovEspaço Legislação - Portaria 671 Espaço Legislação - Portaria 1.486 Página Centralizadora - Portaria 671

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP
https://espacolegislacao.totvs.com/portaria-n-671/
https://www.totvs.com/blog/fiscal-clientes/nova-alteracao-no-controle-de-ponto-eletronico-e-modelo-de-contrato-de-trabalho/
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=687154425


31PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada 
(Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

Geração Arquivo AEJ – Pasta Log

➢ Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta 
Impressão.
○ Arquivo do Log da Execução: Ao final do processamento é gerado o arquivo com o log da execução, conforme abaixo:

➢ Neste log são apresentadas as seguintes informações:
○ Código, razão social, CNPJ/CPF, CEI/CNO/CAEPF (quando existir) de cada estabelecimento considerado na geração do 

arquivo AEJ.
○ Diretório e Arquivo AEJ gerado : o nome do arquivo AEJ é composto por: "AEJ" + "_" + base CNPJ + data geração + hora 

geração + ".txt".
○ Diretório e Arquivo Erros de Importação : o nome do arquivo AEJ é composto por: "AEJ_erros_import_" + data geração + 

hora geração + ".txt".

Importante : O arquivo de erros de importação somente é gerado quando existirem erros de importação com os códigos abaixo dentro do período selecionado cujo CNPJ seja igual a algum registro de estabelecimento selecionado para a geração.:
● Erro 11 - Funcionário/Terceiro não cadastrado
● Erro 30 - Usuário Controle de Acesso Inexistente
● Erro 32 - Parâmetros Ponto Eletrônico não encontrado

Neste caso, o arquivo AEJ gerado não possui todos os tipos de registros definidos em seu layout.

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234618655
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=234618655


32Cronograma - Momento TOTVS Responde

  

Data: 03/05

Período: 15hs às 17hs

Obrigado pela 
Participação!!

Compartilhando 
Novidades

Conheça  o novo 
AFD

Conheça  o novo 
AEJ

Adequações no 
produto TOTVS

MAI JUL SET OUT

Data: 26/07

Período: 15hs às 17hs

Obrigado pela 
Participação!!

Data: 13/09

Período: 15hs às 17hs

Quero me inscrever

Data: 04/10

Período: 15hs às 17hs

Link será 
disponibilizado no Rh 

Informa 09/2022

https://attendee.gotowebinar.com/register/4907397893885326348


33CLOCK-IN 

Estudo em andamento para verificar a adequação do 
Clockin para REP-P. 

Classificação como REP-A - Convenção Coletiva Sindicato

Atestado Técnico  e Termo de Responsabilidade - MTP 
671 dos nossos produtos, abra um ticket no CST. Estes 
itens são de responsabilidade do jurídico e já estão 
cientes deste condicionamento.

Registro no INPI 

https://totvssuporte.zendesk.com/agent/dashboard


Plano de Entregas Clockin - REP-A 34

Art. 81 -  Novo AFD 01
Solução: 
● Implementação do novo layout AFD e geração dos 

arquivos com assinatura eletrônica 

Art. 79-  Geração NSR02

, Art. 79-  Comprovante03

OUTUBRO/2022

Solução: 
● O código do NSR deverá obedecer a sequencia por CNPJ
● Substituir a verificação da obrigatoriedade do PIS pelo 

CPF

Solução: 
● Alteração do layout, formato (PDF) e forma envio 
● Descontinuidade do envio por SMS
● Assinatura Eletrônica 
● Implementar a geração do local de prestação de serviço

OUTUBRO/2022

OUTUBRO/2022

Em desenvolvimento Planejado



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

NOME E ÚLTIMO SOBRENOME

Área

Contato

E-mail TOTVS

Cleber Chaves
TOTVS RH
Contato
cleber.jose@totvs.com.br


