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SUSCitATTtC: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABËLECIMENTOS DIì SERVIçOS DESAúDE DE SÃo JOSÉ DOS CAMpos E RË.IÃ.O, 
"nì,ana" 

,,"ar."i pr.olìssio'al, regisLrado noMinistór'io do 'l rabaÌho proccsso n' 1 59. 13716g c inscrita n' cNry /Mt' 72.30g .3i2 / 0001-90, com scdc na

Ï::1- 1**r 
n"47, Jd. Augusta, São Josó rJos Campos - Sp, por scu presì<lcnrc, o Sr. CarÌos JosóúonÇalvcs.

SUSCitAdO: SINDICAT'O NACIONAL DAS EMPRESAS DE ODONI'OLOGIA DE GRUPO -SINOG, ins* i to  no CNPJ/MÌ j  so l> o n,0 l .55 l . l0g/0001-35,  com secle à Avcni<Ìa padis ta,  171,  11"
1dï, .ccrqueira 

cósar, por seu prcsiderìre ern excrcício IìEINALDo CAMARGo scHÌ;tBE, insçriro noCPIì/MF sob o no 068.728.6i9-+g.

Entrc as cntidades sindicais acirna in<ìicacÌas,
Colctiva dc'lrabalÌro, mecìiantc as scguintcs cláusuÌas c condições,
a saber:

CLAUSULA l" - REAJUSI.E SALARTAL:
Ìrica estabclccido o rcajuste sa.rarial totar 

91.:lo"- 
è,c 6,,30vo (seis inteiros e triÌrta centésimos porccnto), a incidir. sobre os salários de m aio/ 2010, o ,"r.- pugo* ì partir dc 0l rìc maio <le 201 1 .

PARÁGIÌAFO 1" - Scrão -.]ryiri_,ì1, todas as anrcc.ipaçõ* lcgais, convcncionais ou cspontáncascoÌ1c:cdidas cntÌe 0'l/05/2010 t:30/o+/zo1r, nos tc.rnos cÌa LrstrLrçâo Normativa n" r do c. .l.sr., 
cxcìuldosos aruÌncntos (lccorrcntes dc prorncrção, úansÍ.crôncrìa, uu,rtog"rr_, p"rrarul uu cquiparação saÌarjal.

PARÁGRAFO 2n - As cvcrrruais
ì'rabaÌho po<ìerão .,..**,;;;Í:'ülï'il1Ïïï:ïï:'*:iìiiJ:::ï"1ïfiïìiü:à:ìit:*ï:: ::junho/2O11, ou scja, ató o S" dia útiì tÌo môs de julho/201 1.

I

:ÂRÁGRA,FO. 
3-" - Aos empregacros admiddos após a data-basc scrá asscgurado o rcajustc salarialpropotcional a l/t2 avos por rnês trabaÌhado.

CLÁuSuI,A 2. - PISO SAIÂRIAL:
A partir dc 1'de maio <Ìc 2011, os ernpregador cs obedeccrão os scgúntcs prsos salarìaisl
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fica cstabeler-:jcla a Ìlrcscntc Convcnção
quc reciprocamcÌlte aceitam e ouLorgaìn



cLÁuSuLA 3. - CESTA BÁSICA:

A partir 1" dc maio dc 2011, os cmprcgadores Íbrnccrrão aos cmprcgados, r,alc-cesta ou

ticket ccsta, no valor mcnsaÌ cÌe R$ 60,00 (sesscnta) rcais, a scr entrcgue ató o 5" cÌla útiÌ <Ìo mês subscqücnte

ao de reÍerência.

cLÁusuLA 4" - suBsTITurçÃo ËvËNTUAL:

EstabeÌecer quc ao cmpregado drarnado a substituir outlo, scrá garantido igual salário do

subsútuído, euquanto pcrdurar a sústltuição, scrrr ccrnsiclerar as vantagens pessoais, cìcsdc quc a slìbstitúção

sc1a por prazo supcrior. a l5 (qrLinzr:) dias.

CLÁuSuLA 5" - GARANTIAS SALARIAIS NA ADMISSÃo:

Garantia dc igual saJário ao cmprcgado admitido pala a função dc ouLro, cìispcnsado sem

justa (ììusa, scm consirÌcrlr as vantagctìs l)cssoai$.

CLÁuSuLA 6. - PAGAMINTO DE SALÁRIOS:

Os emprcgadores, que cl'ctuarem o pagamcrìto dos salários c cÌcmais consccrár.ios lcgais a

scus clrprcgados atraví':s de úeques, dcvcrão propor cionar'- lhcs cl <ìireito de sc auscntarcrn cìo trabaJÌro para

dcscontar esses cÀec1ucs, dcntro do hor'ário de Íuncionamento <los bancos sacacÌos, obcdccida prévia cscaÌa

cÌaborada pcìa adrninistração da cmpresa, cxcÌuídos os horários de reÍciçòcs.

CLÁusuLA 7. - coMPRovANTE DE PAGAMENTo:

Scrão Íblnecidos, obrigatoriamcntc, dcrnonstraliyori dc pagamcnto, corn discriminação <ìas

horas trabaÌhadas c dc todos os títr.rìos que componh;rnr a rcmuncração, impor tâncias pagas c dcscontos.

efctuados, conten(Ìo a idcntilìcaSo da cmprcsa c o valor do rccoÌhimcnto clo IìGTS.
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CLÁUSULA8" -P IS :

O tcmpo ncccssário para o reccbirncnto do PlS, durante o horário nounaÌ dc traÌraÌho, não

scrá dcscontado, rrcrn <Ìo DSIì, Íórias, 13'saÌário, bcm como do <Ìja rìo r.cccbimcnto, dcs<le quc não scja

possívcl o rcfcri<ìo recebimcnto fora do horário da jorna<Ìa de trabalho.

CLÁuSuLA 9" - TRANSPoRTE:

O cnccrramento do expc(Ìicnte quc sc vcriÍìcar no perÍocìo noluruo, ras cmprcsas quc nào

lorncccm tlaÌlsportc coìctivo, dcvcrá coincidir com os Ìt<xários cobcrtos normalmcnte por serviços dc

transpoltc pirbJico na região,

CtÁuSuLA IO" - GARANTIA AoS EMPRËGADOS ESTUDANTES:

Estabeleccr quc os cmpregadorcs conccdcrão abono <ìc faltas aos cmprcgados cstudantcs,

nos dias de examcs cscolares oliciais, Ìnediânte prér,ia comunicação, com 48 (quarenta c oito) Ìroras <ìc

anlcccdôncia c comprovação posterior no mcsmo lapso dc tcmp<>

cúusulA I r" - ATESïADos MÉDrcos E oDoNToLócIcos:

Rcconhecimento da validadc clos arcstados rnódicos c r.rdontoìirgicos forncci<Ìos por

prtl{ìssìonais, tarrto vjnculados à eÌnprcsa, qua[to ao Sindicâto ora suscjtante, para ffns cìc abono clc faÌtas acr

se::viço.

CI,ÁuSuLA I2" - ASSISTÊNCIA oDoNToLóGIcA:

As empresas cìc Odontologia cìc Gmpo, abrangidas pcÌa prcscntc Convcnção CoÌctiva <lc

Trabalho, conccderão a scus cn'tpregados assistôncia rnédica nos Ìimitcs dc cobcrtura assjstcnciais prqvistos

nos rcsPectivos Planos de saúde básicos comerciaÌizaclos pol cada cmprcsa com co-partic.ipação e opcionaÌ.
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CLÁuSuLA 13. - HoIìAs EXTRAORDINÁRIAS:

As horas cxtrâordinárias, assim cntcndi(Ìas a<1ue)as tlabaÌLradas alóm do horár-io cliárjo

ÌÌormal e as dobras dc plantõcs, donringos c fcriados, em qualgucr hipótesc, scrão pagas com a<licional de

100% (ccm por ccnto).

PARÁGRAFO 1'- Os cmpregaclorcs poclcrão adotar o sistcma cìc compcnsação dc horas, atravôs do guaÌ o

cxccsso dc horas trabaÌhadas cm um dia, po<Ìcú ser compcnsado peÌa corrcsporxlcrLtc rìiminuição cm outro

cÌia, de marcira <1uc nâo cxceda, no Períoclo máximo dc 8 (oito) mcscs, a refcricla cornpcnsafn. o

cmpt'cgador podcrá optar pcla compcrsação no pcríodo dcsünado à conccssão r:Ìc jérias, acÌicionando-sc aos

dias dc fórias, os corrcspondcntcs à compcnsação prcvisla Ìlcsta clá\tsuÌa,

PARÁGRAFO 2" - A acloção <Ìa compcusação de horas cxtras, clcvcrá abrangcr 300á (trinta por ccrÌto)

do núrncro dc horas cxtras trabaÌÌradas pclo crnprcgaclo, scncÌo que os rÇstantcs 700Á (setenla por cento)

serão scrnprc remunerados com os pcrccntuais crJtabclecidos na cìátrsula acima.

PAI!í'GRAFO 3" - Na h\)ótciic <ìe tcscisão cìo contrato <ìc trabalho, ou após o decurso do pÌazo supr.a

estabeÌccjdo, scm que tcnha harfido a compcnsação intcgraì <Ìa jornacìa extraorclinária pcr.r.r:rìti<Ìa Ìla prcsente

cÌáusuÌa, o trabalhador fará jus ao pagaÌnento das horas cxtras não cnmpcnsadas, caÌcuìacÌas sobre o valor cìa

rcmuncraç:ào na data cÌa rcscisão, ou do cfctivo paganìento, obsclvando-sc os a<Ìicionais cstabeieciclos na

presc[te noÌ'Ìììa coÌcli!,a.

PARÁGRAIO 4" - Os cmpregacÌorcs compromctcm-sc a {brneccr aos tÌ?balhadoÌcs, rclatório mcnsal cìas

horal cxtras acurnuÌadas.

PARÁGRAFO 5" - Não sc inclucm no sistcma clc compcnsação de horas, os enrprcgados que Ìaboram crn

rcgimc cÌc 12 (dozc) horas por 36 (trinta c scis) clc descanso, aos tluais sc aplicarn o disposto na cláusula 40

Jorlada EspcciaÌ dc Trabalho.
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cLÁusuLA r4" - AusÊNcIAS JUSTTFICADAS:

ascendcnte;

A - Por' 03 (três) dias consccutivos, cm vir.lude dc rror.te cìc Íìlho, cônjugc, jnnão ou

B - Prlr- 05 (cinco) diar colÌsccntivos, cm virtude de casamcnto.

cLÁusuLA t5. - ESTABILIDADI PARA o sERvrço MTLTTAR:

Garantias de cmprcgo ou salário ao nìcnorJ crn idadc dc presta$o cìe scrviço miÌitar, rÌescle

o scrì ôlistamento ató 30 (b.inta) dias após a baixa ou dispcr:rsa dc incorpc,ração.

CLÁuSuLA 16" - ESTAtsILIDADE DA GËSI.ANTE:

Conceder garantia dc cmprego à empregada gcstante, descìe a confirn.ração <Ja grar,idez ató

5 (cìnco) mcscs após o parto, ficando vcdada a sua dispensa ar-bitrár.ia ou scnÌ jrrsta causa.

CLÁuSuLA 17" - CRECHD ou AuxÍLIo CRECHI:

Estabclcccr qrte os cmprcgadorcs <lttc tcnham crÌh'c seus crnprcga<ìos mais <le 30 (trrnta;

muÌhercs' com ida<{e acirna dc 16 (dczcsscis) anos, Ììlantcrão no locaÌ <Ìe tmbalÌro um bcrçário otr conce<ìerão

crcchc para os lìÌhos das cmprcgadas, dcs<ìc o nascimcnto até 06 mcses <ìc icla<Ìc, conl Íbrnecrlmento de

alimentÂção, podcndo a ctcche ser substituída por convônio ou ajucìa-crecÌrc no vaÌr.rr dc 504 (cinco por

ccnto) cìo mcnor.piso salarìaì por Íììho.

CLÁUSULA 18. - AVIso PRÉvIo:

Ëstabelcccr quc aos emprcgados coru mais de 45 (quarcnta e cinco) anos dc icladc, quc <rrntcrn com mais <ìc

05 (cinco) anos na mcsÌÌ14 cÌnprcsa, dispcr:sados sem justa causa, scrá concccìi<lo aviso próvio dc 45 (quarcn!à

c cinco) dias, prcvalecenrÌo as disposiçõcs mais benéÍìcas gr"rc venham a ser rcgr amcnta<Ìas.
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PAIìÁGRAììO 1' Os primcìros trinta dias <ìo aviso próvio serão traÌralhaclos. sc dcsejal r.r

cmprcgador. Os riias cxcedcntes a 30 scrão scmprc indcuizarlos.

PAIìÁGRAFO 2' - Para cfeito clc cáÌculo das verbas rescisórias, será cnmputa<ìo o rcllcxo do aviso pr.óvio

somcute em reÌação aos primeiros 30 dias.

CLÁusuLA I9. - AuXíLIo FUNERAL:

No caso <Ìe falccimcnto do ernprcgado, a cmpregadora pagatá à famiìia do mcsmo, o

cquivalcntc a 1,0 (urna) r'ez um salário nominaÌ mcnsaÌ <1o làÌcci<Ìo, sendo <1uc, sc motìvacla a nìortc por

aci<Ìente de trabalho ou moÌóstia proÍìssional, o pagamento scrá em cÌobro. 
'l'ais 

pagaucntos scrão c-fctua<ìos

indcpendcntcmcutc das vcrbas rcmancsccntcs cìcvjdas,

CLÁUSUIA 20' - LANCHE NO'I-URNO:

Fornecimento guatuito <ìe lurchc substanciaÌ aos cmpregad<.rs qLrc o.abalhcm cm jornada

not!Ìrna,

CLÁUSUI,A 2I" - FORNECIMENTO DË UNIFORME;

Os cmprcgadores fnrnccerão uniforme aos crnprcgados lotados no Setor Operacional

(cnli:rmagcm, Ìimpcza, cozinÌra c ìavan<ìcria), excetuando-sc o pessoaÌ administrativo, saìvo sc o cmprcgador

cxigìr o uso dc urriforme tambórn para a adtninistrafo,

cLÁusuLA 22. - FORNECTMENTO DE EeurpaMEN't o DE pRorBçÃo:

ËstabcÌcccr quc os empregadorcs fornecerão aos seus cmpregados, gratul:tamcntc, todos

os cquiPamcrços de protcção individual, para o cxercício das rcspccb.vas Íunções, na conformi<Ìa<]c cÌá

lcgisÌação sobrc higiene, segurança c mcdicina do trabaÌho, sc'do obrigatôrio ' tr-so pcÌo empregacÌo

asslm
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CLAUSULA 23" . FORNECIMENTO DE IV1ATERIAL INDISPTNSÁVEI,:

Fornccitr]cnto de tocÌo material indispcnsávcl ao cxercício cÌigno cìa ativicladc rlo

cmprega<{o, na cÌnpresa.

CLÁusuLA 24. . VALË'IRANSPORTE:

Estabelccer quc os empregadorcr conccclcrão aos seus cmpÌcga(los Valc Transporte <ìe

conÍrormicÌade com a Jcgislação vigentc

CLÁuSuLA 25" - FÉRIAS:

As Íérias não podcrão tcr início nas foÌgas, sábados, tìonringos, Icriados, cxccto para os

cmpregados quc trabalÌrcm cn.r regirrc dc cscala, c cm clias evcntualÌncnLc compcnsados. O aviso próvio

dcssas fórias dcvcr.á scr dado conforme o disposto na icgisÌação em vigor,

CLÁuSuI,A 26. - OBRIGATORITDADE DE REGISTRo EM C PS:

O rcgistro do Contrato dc TrabaÌho na CTpS deverá scr llcjb no prazo de 4g (quarenta e

oito) hoÌas de acÌmissão, sob pena dc incorrcr na mì.ÌÌta prevista na clâusula 38', inclcpcndenLcmcntc das

penalidades Ìegais.

CúuSuLA 27" . CARI]A AVISO:

Flca asseguracìa ao cmprcgado despedido, sob alegação dc justa cau^sa, a cntrega clc carta

aviso com os moúvos cla dispensa, sob pcna de gcrar presr,urção clc dcspcrìimcnto inÌotivado.

CtÁusulA 28'- EXAMES MÉDIcoS:

Os llxamcs móclicos ltor ocasião da admissão c dcmissão dos cmpregados, na forma cÌa Ìeiu

scrão custcados exclusivamentc pcÌas crnprcsas.
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cLÁusuLA 29" - euADRo DE AVrSo:

ìjsLabclcccl quc os hospitais manlcrão (Ìuadro dc avisos, oncÌc <Ìcyerão scr fixaclos os

cclitais c orttros courunicados do sinclicato plolìssional c rÌc intcrcssc da catcgoÌiâ, cÌcs<ìc qtrc autorizadÕs peÌa

dircção do cstabeìecimcnto cÌc saú<Ìc,

ClÁusuLA 30" - CORRESPONDÊNCIAS:

l\s cmPrcsas clctivarão a cÌistribuição a scus cmpregacÌos clc Loda a correspon<Ìôncra

dirigida aos mesmos pe.lo Sin<Ìicato slrscitaÍrtc.

CTÁuSuLA 3I. - MENSALIDADÌ,S SINDICAIS:

As cmprcsas dcscontarÌo cm foÌha cÌc pagaÌncnto, ilos crlprcgaclos associac]os do sindicato

prolìssional, a imPortância corrcsp<.rndcntc à rncnsalidadc sociaÌ, colocan<Ìo Lais vaÌorcs à tì ispçsìçâo da

cnticÌadc sindical cm sua sedc, ató o cÌia l0 (clcz) dc carìa môs c, cm caso <Jc atraso, com a dcvi<ìa corrcçãcr

monetária, rcvel[idos a Íàvor cla cntidadc sindjcal, para o <Ìcsconto, ó mistcr- a anuôncìa c,grcssa <Io

trabalhador, pcrantc o sindicato profissional, no ato dc sua sinclicaìizaçã<.r.

CI,ÁUSuIA 32" - cONTRIBuIÇÃo ASSISTENCIAI, PRoFISSIONAI,:

As cmpÌcsâs dcsconLôrão de Locìos os cmPrcgados, associacl<ls ou não, a titì. l lo (Ìc

Contribuìção Assistcncial, aprovada pcla Asscmblóia Gcral dos trabaìhadores, faz-cnrlo o pcr.rinenre cÌcpósito

cìa rcspccúva valia, cm íàr'or do sindicato profissionaÌ, eur guìa própria fbrnccirra por clc ou pagancnro

dircto na tcsoLrraria do Sindicato atravós clc úcquc nominal c cluzaclo, acó o dia l0 dc cacÌa rnôs sulrscqucntc

ao dcsconto. O rccolhimento dc rcfcricla contribuição, rcfercntc ao 13" saÌário cìcverá ser efctuacla cm

parccÌa iurica ató o dja 18/12 dc cada ano.

PARÁGIìAFO l" '  O pcrcentual <Ìc cicsconto cÌa Contribuição AssistcnciaÌ, aprc,r,acÌo na asscmbÌóia gcral

scrá dc 1,5%o (um e meio por eento) <ìa rcrnuncr:ação bruta cle cada môs.

PARÁGRAFO 2" - Â Contribuição Assistcnc.iaÌ scrá tlcscontacla clos saÌários, horas cxtr.as, fór-ias,

graLiijcaç:õcs nataÌinas ou abonos, cventuaLncnLc conquistados pcJo Sindicato cLr bcncfício cìos componcntc5

ou dc toda a categoÌ-ia.

PARÁGRAFo 3' - A contribuição cm teln'ão scrá çlcscontacìa <ìas vcrbas rr:scisór.ias,
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PARÀGRAFO 4o - O descurnprirncnto dc qualquer <ìas condições acima cstabclccidas, acarretará ao

infi ator a muÌta dc 2% (dois por cento) do montanrc dcvido, sen<ìo quc, na lripótese dc não pagamento,

arcará o inft'ator, tamÌ:óm com os julos moratórios c a atualização moncúria, calcuÌatlo nos mcstnos molcÌes

postos pcla lcgislação para as obngaçõcs n.abalhjstas.

PAIìÁGRAFO 5" - FÍca garantido ao cmpregaclo o djrcito dc oposição ao dcscooto rcfcrido em até 10 (<lcz-)

rÌìas antcs do primciro Pagamcnto rcajustado ÌÌìanifcstacla dirqtamcntc na sc<Ìc cÌo Sindjcato ProfissionaÌ,

PARÁGRAFO 6' A contribuição rclativa ao môs cÌe maio,/201 1 <ìcvcrá ser <Ìcscontacìa <luanclo rìo

PagamcÌìto das clifcrcnças salarjais, observados os prazorj prcyistos no par ágralo 2' cla cláusula 1' c o

recolhimcnto cletivado ató o dia 1O de julho de 2011, sob pcna dc aplicação das penalidadcs prcvistas ììo

parágrafrl 4' desta cÌáusula,

ctÁusulA 33"- coNt'RrBurçÃo ASSISTENCTAL PNTRoNAL:

Na forma do cntcndimenlo jurisplr.rdcncial estabclccido peÌo Supremo TriìrunaÌ Fcdcral 1BE

189960-SP, rel Ã4Ìn. Motco Auúha,07/|t / 20iJ0), a Assemblêia (ìcraÌ ExrraorrÌinária do Sindicato patr:onal

ora acoÌdautc, dcÌil>clou ser-lhe tambóm <Ìevkla Pclas cmpresas dc mccÌicina cÌe grrÌ)o, $licitas à prcsentc

conrcnção co.lctiva clc 
'Ì 'rabalÌro, 

não associadas do sìNoG crn l" <Ìc maio <{c 2.011, uma contribuição

Assistencial Patr onaÌ corrcspondente ao mcsmo valor pago pclas emprcsas Íìliadas, à títdo dc contÌibuiÈo

associaüva Ì 'cfcrcÌìtc ao pcríodo dc utaio/2010 ató abril/2011, contribuição assistcncia] cssa pagávcÌ cm 3

(três) parcclas vcncívcis em 0l/10/11 (rcÌativas aos valorcs cìas Contribr-riçôcs Associatiyas de maio a

setcmbro dc 2.010); em 0l/01/2012 (rcìativas às contribuiçõcs dc outubro a clczcmlrr.o rìe 2.010) c cm

01/ 05 / 2012 (Ìclativas às contribuições dos mcscs dc janeiro/2011 a abriì/2011),

CLÁuSuLA 34^ - MULTAS:

Ì - Fica cstabcÌccida a muìta dc urn (01) salário-dia do empregado por dia dc atraso, câso o

etnpxrgador não satisfaça, nos Prazos PrcvisLos crÌr lci, o pagamcnto clos salários e gratificaçõc,s nataijnas, em

làvor clo cmplcgado;

ll - Ëstabclcccr muÌta por dcscrÌmpr:ìÌncnto de quaisqucr clas cÌáusuÌas da prcscntc norÌna

colctiva, corn exclusão das cìáusulas qr.rc tenhan prccstabeÌccidas, no inportc eqÌÌjvalcÌìtc a 2% (dois por.

ccnto) do menor piso salariaÌ da catcgoria, por cmprcgudo, cm làvor da par.tc prcju<ìica<la.
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CLÁUSUTA 35' - NORMAS CONSTITUCIONAIS:

A pr ornulgação da Ìcgislação ordinár ia c/ou complemcntar regulamcntad<.la rÌos prcccitos

constitÌìcionais, substituirá, ondc aplicáycl, os dircitos c cìevcrcs prcvistos Ìlcsta (irnvcnção CoÌctiva dc
'Ï'rabalho, 

tessalvando-sc semprc as condiçõcs rnais favorávcis aos cmprcgacÌos, vcclacla em qualqucr hipótesc

a acumulação dc ìrcr:clìcios.

CLÁUSULA 36" - GARANTIAS GIRAIS:

l'icam asscguraclas aos cìnprcgados as condições mais favorávcis, dccorrcntes <ìe AcorcÌos

CoÌctivos, com ::clação a quaisqucr das cÌáusuÌas nestc instruÌncnto.

cLÁusuLA lz. - Juízo coMpEl'ËNTE:

O cumpt üncnto dc quaÌquer clas cláusuÌas da prcscntc Norma CoÌctiva será exigido pcrantc

a Justiç:a do TrabaÌho.

CLÁuSuLA 38" - ADICIONAL No.I.uRNo:

PagaÌÌ'ìento do adicionaÌ dc 50% (quarcnta por cento) a parúr cÌc 1. dc maio de 2.011, para

o trabalho prcstado cntrc 22r00 c 5 r00 horas.

CLAUSULA 39" - CONIIROLE D[ PON'I'O:

Ë obrigatórìo o controìe <ìc ponto, seja quaÌ for o nírmero .Ìc empregadns. A marcação clo

ponto poclcrá scr feita por mcio mccânico on similar, or.r livro <ìc ponto,

cLÁusuLA 40" - JoRNADA ESp[crAt, DE TRABAT,HO:

Estabcìeccr quc é facuÌda<Ìc dc empregaclos c crnprcgadores, por acortlo cscrito, com a

assistôncia dos sin(Ìicatos patronaÌ e profìssìonal, fìxarcm a iornacla cspeciaÌ 12 x 36, diur.no e noturno, oll

scja, doze Ìroras cle trabaÌho por rrinta c scis de descanso, c 1 (uma) Ìrora para rcfcìção com l (uma) Íblga nç

nrôs c pagamcnto rÌe 6 (scis) horas cxtras mcnsais ou 2 (duas) foÌgas mcusais,
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PARÁGRAFO 1" - Eventuais trocas de pìantão scrão pcrmitidas <ìescÌc quc pÌ.cvìamente autorizadas pela
Administração da empresa.

PARÁGRAFO 2' - O estabelcci<Ìo no caput da prcsente cláusuÌa não prejudìcaá as condições rnais
bcnóficas constantes dc acor<Ìos individuais, ou intcgranrcs tios contratos de trabaiho dos .-p..go,ìor.

CLAUSULA 41' - ESTABILIDADE AOS CIPEIROS:

EstabiÌidadc aos Cipeiros. na lbrma da lei.

clAusulA 42'- LrCrNçA ADOçÃO:

À crnprega<Ìa mãe acìotantc

10,421,  dc  15  dc  abr i ì  de  2 .002.

scrá concedida Jiccnça r.cmuncrada, na forrna da Lci n.

cLÁusuLA 43" - LrcENÇA pAïERNTDADE:

Após o nascitnento dc seu lìlho o ernpregado tcrá dircito a unra Ììcença <Ìc 5 (c'inco) clias,

scrn prcjuizo da rcmuncração,

CIÁusuLA 44. - CARTA DE APRESENTAÇÃO:

Os empregadolcs Íornecerão aos cmpregados, quando dcuritidos sem justa causa, carta cìc

aprescntação, a qual <Ìeverá scÌ cntrcgue aos meslnos no ato da hornologação <la rcscìsão contratual, quanclo

taÌ carta for soÌicirada pcÌo emprcgado.

clÁusutÁ 4s. - ESTABILIDADE Às vÉspERAS DA APOSÈNTADORTAÌ

Garantia de emPreso c saÌárjos aos cmprcgados quc cstejam há mcnos clc 2 (cìois) anos da

aposentadoria proporcional Õu iÌìtegraÌ, desdc que o cmprcga<Jc.r possua mais cìc 5 (cinco) anos <ìe serviços

prcstados ua tucsrna cmpresa, Jìcando o cmpregado obrigado a avisal o cmpregador.por escr.ito. Adquiriclo o

direito cessa a estabilidade.

PARÁGRAFO úNtco - Os enpregadorcs cornpÌomctem-sc a noticiaÌ a scus crrrprega<los quc coÌÌtcrÌl

com ll]ais dc .5 (cinco) anos dc scrviços prcstados na mesma eìÌìprcsa! quc poclcrão scr. aproveitados, crn

funçõcs aclcquadas c com a correspondcntc rcdução salaliaÌ, os cmpregaclos quc, <Ìc qualguer forma, cstcjarú
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srrïffiffi
lDcaPacjtados Para o cxcrcíc'io normal dc suas frÌÌìçõcs cm razão dc acidentc cìo trabaÌho típico ou molésda

prolìssionaÌ, dcsdc quc autorizado peÌo órgão competcntc.

CLAUSULA 46' - GARAN'IIA DE IGUAL SALÁRIO/REMUNERAÇÃO

Garantia dc igual saÌário/remuneração, para trabalho cÌc igual vaÌor, incÌcpcndcntcmentc

dc sexo, raca c cor,

CLAUSULA 47. - CONTRATAçÃO pOR COOI'EÌìATMS DË'TRABALT-IO

As partcs convcncntcs rccxllncndam às ernprcsas a não lìrmal coÌ-Ìtratos para

colìtratação dc mâo dc obra por cnopcrativas, seja cm quaigucr ativ.ida<Ìc <Ìa cmprcsa.

cLÁuSuLA 48" - YIGÊNCIA:

As cÌáusulas e condiçõcs da prcscntc Corvenção Colctiva de Trabalho vigorarão dc 1', de

maio  c lc  2 .011 a  30  c Ìc  abr i l  dc  2 .012.

São Pau lo ,  20  dc  ju Ìho  dc  2 .011.

SINDICATO DOS EMPREGADOS IìM EST.A.BtsLECIMENTOS DE SERVIçOS DE SAúUT OT

sÃo JosÉ Dos cAMpos E REGrÃo
CARLOS JOSÉ GONÇALVES - presideD/e

cPF/ MF 928.974,448-00

SIND]CATO NACIONAL DAS EMPRËSAS DË OODONTOLOGIA DT GRUPO - SINOG

REINALDO CAMARGO SCHEIBE - Presiclenre em exercício

cPF / ]tlr. 068,7 28.67 9 - 49.
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