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Filiada à

Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo

FETHESP assina Convenção Coletiva 2019-2020
dos Empregados em Instituições Beneficentes

omunicamos que a FETHESP assinou a Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 dos traba-
lhadores em instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas de Araraquara e Região após C

negociações realizadas com o Sinberf. A nova Convenção tem vigência de 1º de julho de 2019 a 
30 de junho de 2020. Confira as principais mudanças:

www.fethesp.org.br facebook.com/fethesp(11) 5549-7799

REAJUSTE SALARIAL
A partir de 01/05/2019 fica estabelecido o reajuste salarial de 5,0% (cinco por cento)

Atenção: As diferenças nos salários e benefícios deverão ser pagas desde o mês de julho de 
2019, data-base da categoria profissional.

FUNÇÃO
Menor Aprendiz

PISO SALARIAL
R$ 1.018,28

Recepcionista R$ 1.139,11
Mensageiro R$ 1.139,11

Servente R$ 1.139,11
Copeira R$ 1.139,11

Serviços Gerais R$ 1.139,11
Demais Funções R$ 1.171,65

Auxiliar de Limpeza R$ 1.171,65
Porteiro R$ 1.171,65

Vigia R$ 1.171,65
Lactarista R$ 1.171,65
Cozinheiro R$ 1.177,02

Auxiliar de Cozinha R$ 1.171,65
Monitor/Educador R$ 1.319,12

Assistente Administrativo R$ 1.171,65
Assistente Social R$ 1.506,75

Instrutor R$ 1.319,12
Operador de Telemarketing R$ 1.171,65

Pedagogo R$ 1.319,12
Coordenador Pedagógico R$ 1.319,12

Cuidador de Idoso R$ 1.171,65
Auxiliar de enfermagem R$ 1.319,12
Técnico de enfermagem R$ 1.506,75
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BENEFÍCIO
Cesta Básica / Vale Alimentação

VALOR
R$ 151,17 (por mês)

Vale Refeição R$ 21,27 (por dia trabalhado)

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
 Fica fixado para cada lapso de dois anos de efetivo trabalho do empregado para o 
mesmo empregador adicional por tempo de serviço de 1%, limitado ao máximo de 10%, o 
qual deverá constar de forma destacada no recibo de pagamento do empregado. Os fun-
cionários que já estejam recebendo adicional por tempo de serviço superior a 10% terão o 
percentual atual mantido.

BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR
 As Entidades Sindicais prestarão indistintamente a todos os trabalhadores e/ou empre-
gadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho, por meio de organização da 
gestora especializada e aprovada pelas Entidade Sindicais Convenentes, benefícios sociais, 
conforme tabela definida pelas Entidades e discriminadas no Manual de Orientação e Regras.
 A prestação dos benefícios sociais iniciou a partir de 01/09/2018, na forma, valores, 
parcelas, requisitos, beneficiários, penalidades e tabela de benefícios definida no Manual de 
Orientação e Regras, registrado em cartório, parte integrante desta cláusula.
 Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso consentimento da 
entidade sindical profissional, as empresas, compulsoriamente, a título de contribuição social, 
recolherão até o dia 10 de cada mês e a partir de 10/08/2019, o valor total de R$ 10,00 por tra-
balhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto disponibilizado pela gestora no site 
www.beneficiosocial.com.br. O custeio do Benefício Social Familiar será de responsabilidade 
integral das empresas, ficando vedado qualquer desconto no salário do trabalhador.

HORAS EXTRAS
As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 100% sobre a hora normal.

ADICIONAL NOTURNO
Pagamento de 30% de adicional para o trabalho prestado entre 22h00min e 5h00min.

ESTABILIDADE DA GESTANTE
 Estabilidade provisória à empregada gestante desde o início da gravidez até 60 dias 
após o término da licença compulsória.

ESTABILIDADE APÓS FÉRIAS
O empregado terá estabilidade até 30 dias após o retorno das férias.

AUXÍLIO CRECHE
 As empresas que não possuírem creches próprias pagarão a todos os empregados um 
auxílio creche equivalente a 20% do salário normativo, por mês e por filho até 5 anos, 11 meses 
e 29 dias de idade, desde que lhes sejam apresentados recibos de pagamento.

SALÁRIO HABITAÇÃO
 Para os empregados residentes no local de trabalho será computado 25% de seu salário 
a título de habitação, nos termos da Lei 8860 de 24.03.94.


