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SINDICATO 	 EDITAL DOS AUXILIARES 
DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR 	 Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos Auxiliares de Administração 
DO ESTADO 
Do alo DE JAME1110 Escolar do Estado do Rio de Janeiro convoca todos os auxiliares de 

administração escolar filiados ou não ao sindicato, empregados da Masan 
Alimentos e Serviços LTDA, que trabalhem em creches ou escolas e CIEPS 
mantidos pelo Estado do Rio de Janeiro ou qualquer um dos Municípios 
pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, a comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária que se realizará na UERJ Auditório 11 10  andar BI. F, sito à Rua 
São Francisco Xavier, no 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ, no dia 29 de 
novembro de 2014 às 10h, em primeira convocação, com a presença mínima de 
50% mais um dos empregados da Instituição, e às 10h30, em segunda e última 
convocação com qualquer número, para discussão e deliberação sobre a 
seguinte ordem do dia: 

- Apresentação e deliberação de proposta reivindicatória para o ano de 2015; 
II - Autorização para a diretoria do sindicato firmar, para o período 01 de 
março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, acordo coletivo de trabalho, termos 
aditivos ao acordo coletivo de trabalho e/ou instaurar dissídio coletivo de 
trabalho, podendo inclusive optar pela via arbitrai conforme previsto na 
Constituição Federal Artigo no 114, parágrafo 10; 
III - Autorização para a diretoria do sindicato no período de 01 de março de 
2015 a 29 de fevereiro de 2016, acordar, instituir e instalar, comissão de 
conciliação prévia; 
IV - Fixar, nos termos do artigo 80, inciso IV da Constituição Federal; artigo 
513 alínea e da Consolidação das Leis do Trabalho ou nos termos da legislação 
que possa vir a ser regulamentada (Desconto Assistencial), contribuição para 
todos os representados da categoria profissional, com o objetivo de custear os 
projetos da entidade. 
V - Informação sobre as negociações prometidas pela empresa para o mês de 
agosto de 2014 e levantamento das atuais pendências nas relações do 
trabalho; 
VI - Serve também o presente, tendo em vista não ter logrado êxito as 
negociações prometidas para agosto de 2014, convocar nos termos da Lei 
7.783 de 28 de junho de 1989 e dos artigos 17(dezessete) e 18(dezoito) alínea 
b dos Estatutos do SAAE/RJ, para decidir sobre a abstenção pacífica do 
trabalho. 
VI — Deliberação. 

Rio de Janeiro, 	 mbro de 2014. 
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