
SINDICATO 
DOS AUXILIARES 
DE ADMININTRAÇÃO 
ESCOLAR 
DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 

§ 1° - O Ministério do Trabalho baixará instruções 
relativas aos casos em que serão exigíveis exames: 

a) por ocasião da demissão; 
b) complementares. 

Rio de Janeiro, 18 de março de 2014 

À GALILEO ADMINISTRACÃO DE RECURSOS  
EDUCACIONAIS,  CNPJ sob o n° 12.045.897/0001-
59, situada na Rua Sete de Setembro, n° 66, Centro, 
Rio de Janeiro — RJ, CEP 20.050-009, empresa 
mantenedora da SOCIEDADE UNIVERSITARIA  
GAMA FILHO,  inscrita no CNPJ sob o n° 
33.809.609/0001-65, com endereço na Rua Manuel 
Vitorino, n° 553, Piedade, Rio de Janeiro — RJ, CEP 
20.740-280 UNIVER CIDADE — ASSOCIAÇÃO  
EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO — 
ASSESPA  e inscrita no CNPJ sob o n° 
34.150.771/0056-50, situada na Rua Sete de 
Setembro, n° 66, Centro, Rio de Janeiro — RJ, CEP 
20.050-009. 

Assunto: Custos do Exame Demissional 

Prezados Senhores: 

Viemos informá-los que tomamos conhecimento de que os empregados 

das referidas empresas estão sendo convocados para realização da baixa na 

carteira de trabalho, e para tanto, a estes empregados está sendo solicitada a 

realização de exame demissional. 

Contudo, as referidas empresas não estão arcando com os custos do 

referido exame transferindo-o aos empregados, o que é vedado por lei, nos 

termos do art. 168 da CLT. 

Art. 168  - Será obrigatório exame médico, por 
conta do empregador, nas condições  
estabelecidas neste artigo e nas instruções  
complementares a serem expedidas pelo Ministério  
do Trabalho: 

I - na admissão; 
II - na demissão; 
III - periodicamente. 
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Elles C 
Presi 

eiro 
nte 

Diante das inúmeras reclamações apresentadas neste Sindicato por 

parte dos empregados, solicitamos que as empresas acima qualificadas 

cumpram o determinado em lei e assumam todos os custos do exame 

demissional dos referidos empregados, sob pena de formalização de denúncia 

junto aos órgãos competentes. 

Mantemo-nos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

Rua dos Andradas, 96 grupos 701/703 e 802/803 - Centro — Rio de Janeiro — 'ep: 20051-002 

Tel.: 2516-88681 Telefax: 2263-1573 — 	saaerj@saaerj.erg.1-Y v-_\,1/27,,,,s.aaerj.org.br  


	Page 1
	Page 2

