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TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)
Processo n°: 46214006072201206e Registro n°: PI000108/2012
SIND.DOS EMPREG.EM ENTID.CULT. RECREAT.DE ASSIST. SOC. DE ORIENT.E FORM.PROF.NO
ESTADO DO PIAUI, CNPJ n. 04.957.606/0001-70, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a).
CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA;

E

REDE FEMENINA ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER DO PIAUI, CNPJ n. 12.175.857/0001-21, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARMEN LUCIA CASTELO BRANCO ROCHA CAMPELO;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de março de 2012 a
28 de fevereiro de 2013 e a data-base da categoria em 1º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Todos os empregados da ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS REDE FEMININA
ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER NO PIAUI, com abrangência territorial em Teresina/PI.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - SALARIO

Fica assegurado para trabalhadores contratados em regime de tempo parcial, salário
proporcional à jornada trabalhada, tendo como base o piso da categoria celebrada em
Convenção Coletiva de Trabalho em vigor.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Ficará assegurado aos trabalhadores contratados em regime de
tempo parcial, férias, 13º salário, fgts, adicional noturno e insalubridade, calculado com base
no salário nominal.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros



Adicional de Insalubridade

CLÁUSULA QUARTA - ADCIONAL

Os funcionários contratados para exercerem a função de recreador que tiverem que prestar
seus serviços no hospital são marcos em enfermarias e utis terão garantido o adicional de
insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o piso da categoria, bem como os
funcionários contratados para exercerem a função de auxiliar de serviços domésticos quando
tiverem que trabalhar a noite terá o adicional noturno de 30% (vinte por cento) sobre a hora
diurna.

Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Controle da Jornada

CLÁUSULA QUINTA - TURMAS ESPECIFICAS

A Associação contratada funcionários específicos para trabalharem em dias determinados
conforme escala ou horário.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os citados funcionários serão contratados na forma de contrato a
tempo parcial, a qual não poderá exceder a 25 horas semanais.
PARAGRAFO SEGUNDO: Os funcionários contratados nesta modalidade que forem exercer
a função de mensageiros terão garantido como os outros funcionários do quadro a gratificação
de produtividade que é de 1% sobre produtividade mais repouso semanal remunerado.
PARAGRAFO TERCERO: Fica proibida a prorrogação de jornada para os trabalhadores
contratados na forma de contrato por tempo parcial.

Disposições Gerais

Aplicação do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA SEXTA - NORMAS E CONDIÇÕES

As normas e condições estabelecidas no presente Acordo Coletivo de Trabalho, abrangerão
os mensageiros, auxiliares de serviços domésticos, operadores de telemarketing e auxiliares
de escritório da Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer no Piauí, que serão
contratados pelo Regime de Trabalho a Tempo Parcial, conforme a MP 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001, ainda vigente.

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA SÉTIMA - CONCILIAÇÃO

As conciliações das divergências surgidas entre as partes, referentes à aplicação dos
dispositivos do presente acordo, serão processadas obedecido o disposto no artigo 615 da



CLT.

CLÁUSULA OITAVA - DESCUMPRIMENTO

O descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho, no, todo ou em parte, sujeitará a
parte infratora, se o empregador, ao pagamento de multa de 01(um) piso da categoria para o
empregado

CARMEN SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Presidente
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