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Pelo presente edital de convocação,. o Sindicato dos Auxiliares de
Administração Escolar do Estado do Rio de laneiro convoca todos os
auxiliares de administração escolar empregados n.F unldade da
Socidade de Ensino Superior Estácio de Sií Ltda., localizadas no Estado
do Rio de Janeiro, filiados ou nfu ao SindicaËo,podendo os rnesmos ser
representados por procuração facilitando assim a participação das
Unidades localizadas no interior do Estade e demais lmalidades, a
comparec'erem à Assembléia @ral Extraordinária gue se realizará no
auditório do SAAE-R], sito à Rua dos Andradas 96 sétimo andar, Ce*tro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 2O.O51-OO2,
N dia O5 de fevereiro de 2011, às
th, em primeira convocação, com a presença mínima de S0%(cinqtienta
por cento) rnais um dos empregdos da Instituição, e às 1Oh, em
segunda e últirna convocação com qualquer número, para discussão e
deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
I - Apresentação e delibração de proposta reivindicatória para o ano de
28tL;
II - Autorização para a diretoria do sindicato firmar, para o período O1
de março de 2011 a 29 de fevereiro de 2A12, acordo coletivo de
trabalho, terrnos aditives ao acordo coletivo de trabalhe #ou instaurar
dissÍdio oletivo de trabalho, podendo inclusive optar pela via arbitral
conforme previsto na Co*stituição Federal Artigo no 114, parágrafo 1o;
III - Autorização para a diretoria do sindicato no período de O1 de março
de 2O1l a 29 de fevereire de 2AL2, aco dar, instituir e instalar, eemissão
de conciliaçãoprévia;
IV'- Fixar. nos termos do artigo go, inciso IV da Constituição Federal;
artigo 513 letra E da Cons€úidaçãodas Leis do Trabalho ou nos termos da
fegislação que Fssa vir a ser regulame*tada (Deseonto Negocial],
contribuição para todos os representdos da categoria profissional, com
o objetivo de custear os projete da entidader corrlo tamtÉm o sistema
to esteja filiado.
confederativo e Central Sindical que
Rio de Janeiro, 2

ro de 2O11.
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