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Os módulos do eSocial Doméstico (web e app) foram atualizados para a nova 
versão S-1.0 do eSocial. Não é necessária nenhuma ação dos usuários e nada 
muda em sua rotina. 
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Os módulos web do eSocial foram atualizados para a nova versão S-1.0 do 
eSocial. A nova versão do sistema traz simplificações para o preenchimento de 
campos, formulários e outras funcionalidades. A ferramenta de admissão, por 
exemplo, não exige mais o número do PIS ou da CTPS do trabalhador para 
concluir o processo. Na prática, o empregador seguirá realizando os 
procedimentos de encerramento de folha, férias, desligamentos, etc, da mesma 
forma que está acostumado, sem que precise alterar suas rotinas. 

Fonte: Portal eSocial 
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Passo 1 - Alerta Automático 
É uma forma prática e segura de ficar muito bem informado sobre tudo que 

acontece diariamente, nas áreas: Tributária Federal, Tributária Estadual, 

Tributária Municipal, Trabalhista, Previdenciária, Contábil, Comercial e 

Empresarial através de Procedimentos, Notícias e Legislação. Lembrando 

que esta configuração de alerta está em um modo simplificado, caso queira 

elaborar um alerta com informações especificas de sua área, utilize a área 

de Meus Alertas através do Menu Principal. 
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