De: joao carlos peixe
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2016 07:20
Assunto: DEMISSÃO SUMÁRIA DE FUNCIONÁRIO DO DEPTO DE ARTES
PUC-RIO / COAÇÃO
Prezados Srs., bom dia.
Venho notificar a demissão sumária de um funcionário de Dpto. de Artes da
PUC-Rio.
Tal demissão apresentou características já relatadas em reunião passada da
qual participamos nós, por isso o envio deste e-mail com cópias aos presentes.
Relembro que chamei, à altura, atenção para a coação sofrida por funcionários
de caráter especial de contrato com a IES, os insalubres e sob funções
perigosas, a o que o advogado contratado pela PUC-Rio demonstrou
descontentamento, irritou-se e recebeu a devida explicação.
Está aí, demissão sumária de um funcionário cumpridor de seus deveres que
vinha sendo coagido por uma supervisão e por ela foi demitido sem a ciência
da Direção, uma vez que uma assinatura na carta de dispensa comprova
fraude na ação. O supervisor assina no lugar do Diretor sem mesmo constar o
"p/". Com a quiescência de uma empregada do Depto. citado que foi
funcionária do RH da PUC-Rio e deveria saber que demissões de funcionários
seguem ritos internalizados de negociações para encaminhamento de
funcionários a outros departamentos, ou seja, não são sumários, ou melhor,
não deveriam ser.
Mais, o funcionário recebeu a informação do RH que teria 1 dia para arrumar
outra vaga.
Encaminhei este assunto à Comissão Interna de negociações e comuniquei ao
Sr. Floriano Mazini, Superintendente Administrativo da PUC-Rio, presente e
atuante nas tentativas e tratativas de negociações internas. Aproveito e
encaminho este comunicado ao Vice-Reitor Comunitário desta IES, Professor
Augusto Sampaio certamente não concordará com essa metodologia arcaica
de relacionamento interpessoal e de Trabalho, uma vez que atuante foi na
criação e construção dos caminhos negociais que tratam do tema, estão
internalizados e são Cultura interna.
É lamentável o que vem ocorrendo nesta Instituição Católica de ensino
superior, o lamentável está na mais pura desinformação de "gestores" que
fazem o que querem e não respeitam os ritos internos.

Abs a todos
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