
Negociação Acordo Coletivo de Trabalho 

Estácio de Sá 2015 

  

Após estudo realizado por nossa Assessoria Econômica, 
vimos à presença de V.Sa., apresentar nossa contraproposta para solução 
do Acordo Coletivo a vigorar de primeiro de março de 2015 a vinte e nove 
de fevereiro de 2016. Colocamos-nos a disposição desta direção para 
esclarecimentos e reuniões que se fizerem necessária: 

1 – Reajuste salarial de 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por cento) para 
todas as faixas salariais a partir de primeiro de março de 2015. 

2 – Reajuste salarial de 9% (nove por cento) sobre o valor do piso salarial. 

3 – As diferenças poderão ser pagas em até 3 (três) parcelas iguais e 
sucessivas a partir da assinatura do Acordo. 

4 – Vale Refeição no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para todos 
os colaboradores sem restrição de faixa salarial. 

5 – Desconto falta – Gala/Luto – Não serão descontadas no decurso de 9 
(nove) dias, as faltas observadas por motivo de gala e de luto, e em 
consequência de falecimento de filhos, cônjuge, companheiro ou 
companheira, do pai e da mãe do auxiliar administrativo. 

6 – Garantia provisórias de emprego – Ficamos garantidos o emprego e o 
salário de seus Auxiliares Administrativos, ressalvada a hipótese de justa 
causa devidamente comprovada nos termos da CLT. 

a)   Gestantes – A garantia no emprego à gestante, desde a concepção 
até cento e oitenta dias após o término do período de licença 
maternidade. 

Parágrafo Único – Ficará garantido à gestante, em qualquer hipótese, 
o prazo de estabilidade prevista na Constituição Federal, se lhe for 
mais benéfico. 

b)   Acidente de trabalho e doença profissional – Garantia no emprego 
para as vítimas de acidente no trabalho ou doença ocupacional, por 
um ano a partir do seu retorno ao trabalho. 

c)   Aposentadoria – Nos vinte e quatro meses que antecedem à 
aposentadoria. Nos seus prazos mínimos Auxiliar de Administração 
Escolar não poderá ser demitido. 

Parágrafo único – Nos trinta dias subsequentes a aquisição do direito 
previsto neste item, deverá o auxiliar de administração comunicar por 
escrito a instituição de ensino, sob pena de não ser do mesmo 
beneficiário, enquanto não proceder a comunicação, aqui, prevista e 
desde que não tenha sido, ainda, dispensado do emprego. 

7 – Manutenção das demais cláusulas econômicas e sociais. 

  



Objetivando esclarecer a base de apresentação da presente 
proposta, anexamos relatório realizado sobre dados oficiais desta 
conceituada instituição, conforme demonstrado em anexo. 

 


