
Acordo coletivo de Trabalho que entre si fazem o sindicato dos
Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Rio de Janeiro,
com sede a Rua dos Andradas, no 96, grupos 802/803, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20.051-002, inscrito no CNPJ/MF sob o r.1o
3L.249.428/0001-04 Registro SindÍcal MTB 114- t58164, representado neste
ato pelo seu Presidente, o Sr. Elles Carneiro Pereira, poftador da cédula de
identidade no 1.L97.845 IPF, e inscri to no CPF/MF sob o no 326.553.047-
72, doravante denominado simplesmente de "sindicato" e a sociedade de
Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com sede na Rua do Bispo, no 83,
Rio Comprido Rl, CEP: 2O,26L-063, inscrita no CNPJ/MF sob o po
34.075.739/0001-84, representada neste ato, pelos seus representantes
legais srs. Miguel Filisbino Pereira de Paula, portador da cédula de
identidade 10 501.4L4.7556 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o po
315.491.100-63 e Virgí l io Deloy Capobianco Gibbon portador da cédula de
identidade no 098689870 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o no o47.6s9.437-
55, e, doravante denominada simplesmente de "Estácio", mediante as
cláusulas e condições que adiante estipulam e aceitam.

Cláusula la - DA ABRANGÊnCfn

O presente instrumento normativo regula as relações de trabalho existentes
,eu que venham a existir'; entre a Estácio e seus empregados,
especÍficamente os auxiliares de administração escolar localizados na base
territorial do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo 10 - Para os fins do presente acordo, considera-se que a
atividade-fim da Estácio é o ensino e a educação, e integram a categoria
profissional de auxiliar de administração escolar, todo profissional cujo
cargo ou função exercido não seja o de ministrar aulas regulares e/ou
curriculares.

Parágrafo 2o - Incluem-se entre as atividades inerentes aos cargos e/ou
funções de auxiliar de administração escolar as de direção, planejamento,
coordenação, supervisão, orientação, inspeção, instrução, treinamento,
monitoria, serviços gerais, técnico e/ou treinador desportivo e quando a
atuação de qualquer desses cargos ou funções não se caracterize como aula
curr icular ou at ividade acadêmica.

CIáuSuIa 2A - DO REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos auxiliares de administração escolar, empregados da Estácio
serão reajustados a partirde 1o de março de 2011 da seguinte forma:

a) Para os empregados que percebiam, em fevereiro de 20!!, a
remuneração mensal de até Rg 9.620,00 (nove mil
seiscentos e vinte reais), farão jus a um reajuste escalonado
da seguinte forma: i) a partir de março de 2011, reajuste
correspondente a 50o/o (cinquenta por cento) do INpC
verificado no período de março de 2010 a fevereiro 2011; e
i i) acrescer também sobre os salários de fevereiro de : L

dtos outros 50o/o (cinquenta por cento) do INPC, a parti
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outubro de 20tL, integralizando a totalidade do referido
índice, ou seja, 6,360/o (seis vírgula trinta e seis por cento).

b) Para os empregados que percebiam, €ÍTì fevereiro de 2011,
remuneração mensal superior a R99.620,00 (nove mil
seiscentos e vinte reais), os respectivos salários sofrerão
reajuste conforme especificado a seguir: i) a partir de
primeiro de março de 2011, os salários serão acrescidos do
valor fixo de R$ 305,92 (trezentos e cinco reais e noventa e
dois centavos); e ii) a partir de primeiro de outubro de
201L, os salários serão acrescidos novamente do valor de
R$ 305,92 (trezentos e cinco reais e noventa e dois
centavos), perfazendo a partir deste momento um reajuste
total equivalente a Rg 611,83 (seiscentos e onze reais e
oitenta e três centavos).

Cláusula 3a - DO VALE ALIMENTAçÃO

A Estácio se obriga a fornecer aos seus empregados auxiliares de
administração escolar que recebiam, em fevereiro de 2O!1, salário no valor
de até R$ 9.620,00 (nove mil e seiscentos e vinte reais) por mês, um vale
alimentação no valor de Rg 90,00 (noventa reais), a ser pago mensalmente
e a partir de primeiro de março de 2011

CIáusuIa 4A . DO PLANO DE SAÚDE

A Estácio se obriga a conceder aos seus empregados auxiliares de
administração escolar, que aderiram ou venha a aderir ao plano de saúde,
no qual a Estácio figura como interveniente, subsídio pecuniário para fazer
frente aos custos, parcial ou integralmente, do referido plano médico, de
acordo com as políticas internas e conforme descrito no Anexo I a este
acordo.

Parágrafo 10: A adesão ao plano de saúde é opcional, sendo que as
condições, prazos, cobefturas e demais informações estão descritas no
Anexo II a este acordo.

Parágrafo 2o: Na ocorrência da rescisão do contrato de trabalho, a
continuidade no plano de saúde obedecerá ao disposto na legislação
apl icável -  Lei 9.656/98.

Parágrafo 30: A condição prevista no caput desta cláusula passa a vigorar a
part ir  de 1o de abri l  de 2011.

cláusula 5a - DA PREVALÊNCrA E COMPENSAçÃO

O presente
Dissídios e I
de Admin
Patronal ao
especificado.

prevalecerá sobre quaisquer outras Convenções,
,os Coletivos, firmados pelo Sindicato dos Auxiliares

Escolar do Estado do Rio de Janeiro com o Sind
a Estácio esteja associada, no período de vigência



Parágrafo Único - s€, por qualquer motivo e a qualquer tempo, sobrevier
qualquer determinação judicial no sentido de conceder reajuste salarial aos
empregados abrangidos pelo presente Acordo, em índices superiores aos
estabelecidos na cláusula 2a acima, todos os valores e direitos referidos nas
cláusulas 2a e 3a serão compensados retroativamente, cessando,
consequente e automaticamente, a obrigação de fornecimento do vale
al imentação.

CIáUSUIA 6A . DA DATA DO PAGAMENTO DOS SAúRIOS

Obriga-se a Estácio a efetuar o pagamento dos salários até o segundo dia
útil do mês subsequente ao mês de competência.

CIáUSUIA 7A . DA GRATUIDADE DE MATRÍCULA E ENSINO

A Estácio assegura a manutenção ao direito de gratuidade de matrícula e
ensino, a paftir do término de período de experiência, aos seus empregados
auxiliares de administração escolar ou a um dependente por cada doiJanos
de serviços efetivos na Estácio, durante a manutenção do vínculo
empregatício. Na hipótese de dispensa sem justa causa, será preservado o
direito previsto nesta cláusula, até o final do semestre em curso na época
da demissão.

Parágrafo 10 - caso a Estácio venha a desligar sem justo motivo o
colaborador com mais de 5 (cinco) anos de vínculo empregatício, fica
preservado o direito ao bqnefício previsto no caput desta cláusulã até o final
do ano seguinte ao deslígamento. Caso o empregado desligado sem justa
causa conte com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício, fica
preservado o direito a bolsa até a conclusão do respectivo curso.

Parágrafo 20 - O beneficiário perde o direito à gratuidade que trata esta
Cláusula, caso não seja aprovado por ao menos dois terços dos créditos
cursados no exercício didático anterior, assim como nos casos de
desligamento por justa causa.

Parágrafo 30 - O benefício previsto na presente cláusula é limitado a um
curso de graduação, por beneficiário.

Parágrafo 40 - A Estácio não concederá bolsas para os cursos de medicina,
medicina veterinária, odontologia, gastronomia, restauração de bens
culturais, ciências aeronáuticas e biomedicina.

Parágrafo 50 - A Estácio assegura a concessão de 50o/o (cinquenta por
cento) de bolsa de estudos nos cursos de pós-graduação para os seus
empregados com mais de 6 (seis) meses de vínculo empregalfçio. o
empregado que já estiver se beneficiando de outra bolsa ce
concedida pela Estácio, não terá direito a este benefício. A manu
bolsa f ica condic ionada ao adimplemento das mensal idades,
benefício l imitado a um curso de pós-graduação por coraborador.
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Parágrafo 6o - Este benefício não se incorpora ao salário, assim, não
ser considerado como remuneração para fins fiscais, previdencíário,
isonomia salar ia l .

CIáUSUIA 8A . DA GARANTIA PRÉ.APOSENTADORIA

pode
ede

Fica- assegurado ao empregado, alternativamente e a critério exclusivo daEstácio, (i) o direito à gãrantia de emprego nos L2 (doze) meses que
antecedem a da.!.1 em.que o empregado adquire o direito à áposentadoria
voluntária; ou (ii) o direito ao pagãmento da contribuiçao pieuiãenciária
patronal e do empregado, durante o período de tz (ãoze) meses que
antecedem a data em que o mesmo adquire o direitò à áposentadoria
voluntária.

Pa-rágrafo 10 - os direitos alternativos previstos no caput da presente
cláusula estão condicionados aos seguintes requisitos cumulativos: (i) que oempregado tenha informado, prévia e formalmente, à Estácio a respeito dosL2 (doze) meses que antecedem a data em que adquire o direito àaposentadoria voluntária; e (ii) desde que trabalhe na Estácio há pelò
menos 01 (um) ano ininterrupto.

Parágrafo 20 - Adquirido o direito de aposentadoria, extinguem-se âsgarantias alternativas previ"qtas no caput desta cláusula. ..1

Cláusula 9a - DO BANCO DE HORAS

Fica instituído o Banco"de Horas na Estácio, de modo que as horas
excedentes à jornada legal dos colaboradores sejam, alternativamente e acritério exclusivo da Estácio, compensadas com a correspondente
diminuição de carga horária de trabalho em dias posteriores ou sejam
regularmente pagas, como acréscimos legais, até o prazo estatuído noparágrafo seguinte.

Parágrafo 10 - o pplo de compensação ou pagamento aludido no caput
desta cláusula está limitado às datás de palamento de salários dos
c.olaboradores, correspondentes aos meses dã novembro de zotL edezembro de 2011, na proporção de 50o/o (cinquenta por cento) para cada
um desses meses.

Parágrafo 20 - As eventuais horas extras ocorridas a partir de ZL de
dezembro de 2011 deverão ser pagas ou compensadas até 28 de fevereiro
de 2012.

Parágrafo 3o - No caso de rescisão contratual, o empregado terá direito
receber as horas extras não compensadas, com o valor do adícional
cÍnquenta por cento, no ato da rescisão contratual.

Parágrafo 4o - Obriga-se a Estácio a permitir o a
para todos os empregados interessados, inclu

de
de

ao Banco de Horas
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sindical quando prévia e expressamente solicitado
pela representa



Cláusula l0a - DO ADICIONAL pOR TEMPO DE SERVIçO

Fica mantido o adicional por tempo de serviço (anuênio) de 1,0olo (um por
cento) ao ano, que será adicionado ao percentual que o empregado já
percebia até 28 de fevereiro de 2ott, respeitando sempre a sua data ãe
admissão.

Parágrafo único - Para os salários que ultrapassarem Rg 9.620,00 (nome
mil seiscentos e vinte reais) em fevereiro de 2oLL, a partir de 1o de março
de 2011 o percentual do referido anuênio será de 0,5o/o (meio por cento) ão
ano, respeitando sempre a sua data de admissão.

CIáUSUIA 11A . PROGRAMA DE PARTICIPAçÃO NOS RESULTADOS

Fica instituído o Programa de participação nos Resultados, o qual será
regido de acordo com as regras, critérios de elegibil idade de pafticipantes,
mecanismos e periodicidade anexos ao presente acordo, relativamente ao
exercício 2OL0, conforme dispõe a Lei 10.101/00.

Parágrafo 1.o - As regras definidas neste acordo estão clara e amplamente
acessíveis a todos os empregados participantes do Programa previsto nesta
cláusula, visando facil i tar o controle e acompanhamento por parte dos
mesmos.

Parágrafo 2.o - O Programa de Participação nos Resultados é regido através
de normas e procedimeqtos internos prévios e complementaies àqueles
expressos neste acordo.

Parágrafo 30 - Na hipótese da Estácio alcançar as suas metas, conforme
estabelecidas no Programa de Participação nos Resultados, o qual será
amplamente divulgado, os colaboradores não contemplados nos critérios de
elegibilidade a que se refere o caput desta cláusula, receberão, a título de
Participação nos Resultados, um pagamento adicional equivalente a 10o/o do
salário nominal,  o qual será pago na folha de junho de zoLt, com
recebimento em 02 de julho de 2011.

Parágrafo 4.o - O pagamento decorrente do Programa de Participação nos
Resultados não constituirá base de incidência de quaisquer encargos
trabalhistas, previdenciários e fundiários, não se aplicando ao mesmo o
princípio da habitual idade.

Cfáusula !2a - DO DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATM

Fica instituído o dia 15 de outubro como data consagrada ao administrador
escolar, sendo vedado o trabalho neste dia.

cláusula 13a - Do SAúRIO DE CONTRATAçÃO

Fica assegurado o pagamento do salário do empregado
do salário do empregado substituído, enquanto perdurar
termos da Súmula 159 do Tr ibunal  Super ior  do Trabalho



Cfáusula Í4a - DO UNIFORME

Fica assegurado o fornecimento gratuito de uniforme pela Estácio quando
exigido o seu uso.

cláusuta 15a - DA PRESTAçÃo DE SERVIçoS ALHEIOS

Fica proibida a prestação de serviços alheios ao previsto no contrato de
trabalho do auxiliar de administração escolar, salvo se houver
consentimento do trabalhador, nos termos do artigo 46g da cLT.

CIáUSUIA 16A . DA ANTECIPAçÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS

Fica assegurada a antecipação do pagamento de férias, mesmo quando
concedidas coletivamente, de acordo com o disposto no artigo 145 da CLT,

Cláusula t7a - DO SISTEMA DE COMPENSAçÃO

O sistema de compensação do serviço de menores, a que
413 da CLT, poderá ser adotado, a exclusivo critério da

se refere o artigo
Estácio, durante a

vigência do presente Acordo Coletivo.

Cláusula t8a - DA VIGIúNCIA

A Estácio,, face à especificidade do trabalho dos
jornada de trabalho em rqgime de plantões de 12 x
categoria profi ssiona l.

Cláusula 19a - DA JORNADA DE TRABALHO

vigias, poderá implantar
36 horas para a referida

beneficiados com a l icença remunerada
aperfeiçoamento obrigam-se a prestar

ao da l icença, sob pena de devolver
os e demais vantagens, inclusi

Aos estabelecimentos de ensino da Estácio é permitida a jornada de
trabalho de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, atrescida de
48 (quarenta e oito) minutos diários, em complementação à jornada de
trabalho semanal dos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo.

Cláúsula 2Oa - DA GALA OU NOJO
Fica assegurado aos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo, por
motivo de gala ou nojo, o pagamento de 0B (oito) dias úteis de licença
remunerada.

Cláusula 2La - DA LICENçA REMUNERADA

Se for do interesse da Estácio, poderá ser concedida licença remunerada ao
empregado, para realização de curso de aperfeiçoamento, ficando tal
benefício a critério único do empregador.

Parágrafo único - Os emp
para a realização de cu
serviços à Estácio por prazo
empregador os salários

íRìmonetariamente corri gido



CIáUSUIA 22A - DO AVISO PRÉVIO ESPECIAL

Em substituição aos prazos definidos pelo art. 487 da cLT, a Estácio
concederá, aos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo, Aviso
Prévio Especial da forma que segue:

a) Os colaboradores que possuírem mais de 5 (cinco) anos de vínculo
empregatício, no ato de sua dispensa sem justa causa, terão
direito a receber em sua rescisão de contrato de trabaího, na
forma de indenização, o Aviso Prévio Especial correspondente a 45
(quarenta e cinco) dias de trabalho.

b) os colaboradores que possuírem mais de 10 (dez) anos de
vínculo empregatício, no ato de sua dispensa sem justa causa,
terão direito a receber em sua rescisão de contrato ãe ffabalho,
na forma de indenização, o Aviso Prévio Especial correspondente a
60 (sessenta) dias de trabalho.

c) Não se aplica a cláusula 23a, aftnea "a" € "b", aos colaboradores
que possuírem menos de 5 (cinco) anos de vínculo empregatício.

d) As projeções dos prazos do Aviso Prévio Especial indenizado
referidos acima não serão computadas para a contagem de tempo
de serviço previstos na cláusula 23a, alínea nu,r 

" 
*62.

e) As indenizações'previstas na cláusula 23a, alínea "a" e "b" não
constituirão base de incidência de quaisquer encargos trabalhistas,
previdenciários e fundiáríos.

f) As indenizações previstas na cláusula 23a, alínea "a" e "b" serão
aplicadas aos colaboradores desligados sem justa causa a partir
da data de assinatura deste acordo.

CIáUSUIA 23A . DO ADIANTAMENTO DO 13O SALÁRIO

Fica assegurado aos integrantes da categoria profissional, por ocasião do
goza de férias, um adiantamento do 13o salário, na base de cinquenta por
cento, a ser pago junto com o pagamento das férias, sempre que este o
requerer no mês de janeiro do correspondente ano.

cfáusula z4a - DA COMISSÃO PARITÁRIA

Fica constituída uma comÍssão paritária constituída por até 6 (seis)
representantes, com os seguintes objetivos:

a) Orientar e fazer cumprir o presente Acordo Coletivo de Trabalho;

b) Reunir e procurar solucionar os problemas oriundos da aplicação
desse Acordo Coletivo de Trabalho;

c) Estudar e propor medidas de interesse das paftes envolvidas,
aperfeiçoar as relações contratuais coletivas, admitindo-se a



d) Analisar e apresentar subsídios às
elaboração e aplicação de leis, decretos
federal, estadual ou municipai, dentro
categorias;

e) A comíssão paritária reunir-se-á ordinariamente de três em trêsmeses, e extraordinariamente sempre que for necessário.

CIáUSUIA 25A . DA RELAçÃO TTOUINAL DOS EMPREGADOS

A Estácio fornecerá, anuarmente, ao sindicato a reração nominar dosempregados abrangidos por este Acordo Coletivo, 
'.onrü"iando-se

cumprida esta exigência com o fornecimento de cópia da MIS.

cláusula zôa 'Do DEscuMpRrMENTo Do TNSTRUMENTO colETrvo

Impõe-se multa, por descumprime.nto das obrigações de fazer previstasneste ínstrumento, no valor equiva.lente a 10olo (aór por ."nto; dã saláriobásico, em favor do empregado prejudicado.

Cláusuta 28" - DA VIGÊNCIA

As normas previstas terQo sua vigência por um ano, a iniciar em 01 demarço de 2011 com término em zg oe fevereiro de 20L2.

realização de termos aditivos ao presente Acordo Coletivo deTrabalho;

autoridades públicas na
ou portarias de âmbito

do interesse social das

Rio de Janeiro 01 de junho de 2011.

Sind.dos Auxil iares de Administração r do Estado do Rio de Janeiro
Elles Carneiro

Presi
RG NO T.197.845IPF . 326.553.047-72

Sociedade de rior Egtácio de Sá Ltda.
M

virgiriJ oe
RG no. 098689870

Rep
/RJ - CPF 047.659.437-ss



ANEXO I

DO PLANO DE SAÚDE

Em razão do disposto na Cláusula 4a do Acordo Coletivo de Trabalho
firmado entre Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado do Rio de Janeiro ("sindicato") e a sociedade de Ensino
superior Estácio de sá Ltda ("Estácio"), vigente pelo período de 01 de
março de 2011 e 29 de fevereiro de 2O12, por meio do qual se estabeleceu
a concessão de subsídio financeiro para fazer frente ao pagamento parcial
ou integral de Plano de Saúde aos auxiliares de administração escolar, a
Estácio estabelece as seguintes regras:

Artigo 10: A adesão de cada colaborador e/ou de seus dependentes ao
plano de saúde continuará a ser opcional, sendo facultada à Estácio a
escolha do tipo de plano de saúde, seguro-saúde ou convênios com
empresas prestadoras de serviços médico-hospitalares.

Artigo 2o: A assistência médico-hospitalar será garantida nos termos deste
Acordo, observada as seguintes regras:

2"1'colaboradores com salário igual ou menoF.que Rg 1.000,00 e
carga horária igual ou maior que 180 horas" no mês subsídio
integral do plano básico exclusivamente para o Titular.

2.2 Demais colaboradores e dependentes conforme tabela abaixo:

Artigo 30: o colaborador fica obrigado a optar pela prestação de
assistência médico-hospitalar em uma única Inst i tuição de ensino, quando
mantiver mais de um vínculo empregatício no mesmo município. Optando
pela prestação rviços de assistência médico-hospitalar viabil izada por

rnsino, caberá ao colaborador informar, por escrito, taloutra instituição
decisão para a

i1$õ,rr'',ìgi- 'i, '

para a empresa r
necessitará de

, para que esta, por sua vez, repasse tal informação
stadora de assistência médico-hospitalar, a qual

referidos serv
o de 20 dias úteis para providenciar à suspensão dos



Artigo 4o: Mediante pagamento complementar e adesão facultativa,
conforme o plano de atendimento médico-hospitalar e devidamente
documentado, o colaborador poderá optar pela ampliação dos serviços de
saúde ou estendê-los a seus dependentes, ficando resguardadâs as
condições de subsídios previstos neste Anexo.

Artigo 50: Para efeito deste Anexo, são considerados dependentes o
cônjuge, o (a) companheiro (a) e o descendente. os dependentes'são os
fif hos que ainda não completaram 2t anos, independente de sua
escolaridade, ou que tenham até 24 anos completos e estejam cursando o
ensino superior ou queiram se matricular no ensino superior.

Artigo 60: Na ocorrência da rescisão do contrato de trabalho, a
continuidade no plano de saúde obedecerá ao disposto no artigo 30 da
legislação aplicável - Lei 9.65O/98.

Artigo 7o= Para resolução dos casos omissos neste Acordo deverá ser
obedecido o disposto na Lei 9.656/9g.

Rio de Janeiro CÌ , de -fu r,r *o de 2011.

Sind.dos AuxÍliares de Adminì Escolar do Estado do Rio de Janeiro
El les eiro Pereira

dente
RG NOL.L97.B45IpF -  CpF No 326.553.047-72

Sociedade perior Estácio de Sá Ltda.
Mig sbino Pereira. de Paula

Virgíl io De bool.\'i.o Gibbon
RG no. 098689870

nte Legal


