
FUNÇÃO PISO SALARIAL
Servente e Auxiliar de Limpeza

Porteiro
Vigia

Lactarista
Cozinheiro(a)

R$ 1.162,33
R$ 1.167,35
R$ 1.167,35
R$ 1.209,93
R$ 1.335,18

Agente de Saúde
Monitor Escolar

R$ 1.259,25
R$ 1.428,77

Telefone: (17) 3203-0077
sethsjrp@terra.com.br
Rua Conselheiro Saraiva, 317 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP
Presidente: Sérgio da Silva Paranhos

Filiado à

A partir de 01/02/2017 fica estabelecido o reajuste salarial de 5,43%

omunicamos aos trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas representados 
pelo SETH São José do Rio Preto e Região que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho C

2017-2018 após negociações realizadas em conjunto com a FETHESP (Federação dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo), da qual somos filiados. Confira o que mudou:

Sindicato conquista 5,43% de reajuste e
salários crescem mais do que a inflação

VITÓRIA!!!
Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas

REAJUSTE  SALARIAL

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E
HOSPITALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO

Pedagogo 
Coordenador

Coordenador (a) Pedagógico

Encarregado Administrativo

R$ 1.452,91
R$ 3.632,28
R$ 3.632,28

R$ 1.853,72

Coordenador Geral Escolar R$ 4.359,63

Psicólogos R$ 2.667,38

Recepcionista R$ 1.209,93

Monitor(a) / Educador Social
Auxiliar de Cozinha 

Auxiliar de Manutenção
Assistente Administrativo 

Escriturário (a)

R$ 1.414,08
R$ 1.167,35
R$ 1.209,93
R$ 1.356,47
R$ 1.209,93

Veja os novos Pisos Salariais por Função

Assistente Social (jornada máxima diária de 06 horas) R$ 2.985,00

www.sindicatoseth.com.brfacebook.com/sindicato.seth twitter.com/sindicatoseth



PISO SALARIAL PARA OS EMPREGADOS DE INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
QUE OFERECEM SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS MANTIDOS

POR ENTIDADES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS

 Fica assegurado aos empregados de instituições que oferecem serviços hospitalares e ambulatoriais 
mantidas por entidades beneficentes, filantrópicas e religiosas um reajuste de 5,43% (cinco virgula qua-
renta e tres por cento), sobre os pisos salariais admissionais a partir de 1º de Fevereiro de 2017 incidentes 
sobre os pisos vigentes em 31/01/2017, sendo que nenhum empregado poderá receber valor inferior ao 
estipulado:

Piso normativo mínimo
(Limpeza em Geral, Portarias, Lavanderias, Cozinhas, Setor 
Administrativos, Almoxarifado, Manutenção Predial, Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem, Operadoras de Telemarketing, 
Telefonistas entre outras atividades ligadas a atividade fim

R$ 1.231,06

A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017 VALOR

Veja os novos valores da Cesta Básica e do Vale-Refeição:

BENEFÍCIO VALOR
Cesta Básica / Vale Alimentação (mensal)

Vale-Refeição (por dia) R$ 21,00

R$ 222,00

 Para os empregados que cumprem jornada diária de até 04 horas, fica assegurado a 
partir de 1º de fevereiro de 2017 até 31 de janeiro de 2018 o salário hora proporcional ao piso 
mínimo da função exercida, observando se a jornada máxima de 100 horas mês, já incluído o 
DSR (Descanso Semanal Remunerado).

PISO PARA OS TRABALHADORES QUE REALIZAM JORNADA DE ATÉ 4 HORAS DIÁRIAS

Oficineiros de Artes Marciais / Cênicas /
Musicais / Informática (Salário Hora / Aula) R$ 13,20+1/6 de DSR semanal

Mãe Social R$ 1.871,80

Instrutor R$ 1.415,09

Cuidador R$ 1.200,00

Operador de Telemarketing (jornada máxima diária de 06 horas) R$ 1.202,41

Demais Funções R$ 1.200,00

O desconto do vale transporte para os empregados que recebam referido beneficio, fica limitado ao 
máximo de 4% (quatro por centro), calculados sobre os salários base dos mesmos.

VALE TRANSPORTE

 Fica fixado a partir de 1º de fevereiro de 2015; para cada 
lapso de 02 (dois) anos de efetivo trabalho do empregado para o 
mesmo empregador, um adicional por tempo de serviço à razão de 
2% (dois por cento), limitado ao máximo de 10 % (dez por cento) o 
qual deverá constar de forma destacada no recibo de pagamento do 
empregado.

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Como ficou:
a) 2 anos - 2%
b) 4 anos - 4%
c) 6 anos - 6%
d) 8 anos - 8%
e) 10 anos - 10%



Convenção Coletiva de Tra-
balho deste ano foi uma 

Sérgio da Silva Paranhos
Presidente do SETH

A
grande vitória da categoria em 
função da crise atravessada 
pelo País, que está ceifando em-
pregos e desamparando a clas-
se trabalhadora. A luta sindical 
só se fortalece à medida que to-
dos participam em conjunto com 
o sindicato na luta por melhores 
salários, benefícios e condições 
de trabalho.

 É assim que o SETH tra-
balha, sempre buscando o que é 
melhor para a categoria e para 
os trabalhadores. Confiram em 
nosso site www.sindicatoseth.
com.br a íntegra das demais 
cláusulas da Convenção Coleti-
va e de todos os seus direitos. 
Baixe também nosso aplicativo 
para smarphones através da 
Google Store ou da Apple Store. 
Obrigado!

MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DA CONVENÇÃO COLETIVA ANTERIOR
 Permanecem válidas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva de Trabalho ante-
rior, cuja vigência está estabelecida até 31 de janeiro de 2018

Atenção: Nossa Convenção Coletiva impõe multa por salário atrasado
       Informamos a todos os trabalhadores que, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Tra-
balho da nossa categoria, o empregador deve pagar ao trabalhador multa de um dia de trabalho para 
cada dia de atraso - 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida.

(17) 3203-0077
Denuncie ao sindicato

o assédio moral no traba-
lho, o não cumprimento 

da Convenção Coletiva e 
o desrespeito à legislação 
trabalhista. Seu nome será 
preservado e seus direitos 

serão defendidos.

DISQUE DENÚNCIAPOR DENTRO DA CONVENÇÃO

Acesse a
íntegra da Convenção
Coletiva de Trabalho

2017-2018 dos
Empregados em

Instituições Beneficentes, 
Religiosas e Filantrópicas, 

pelo nosso site:

www.sindicatoseth.com.br

Especializado em questões trabalhistas, 
nosso departamento jurídico, 

coordenado pelos advogados Dr. 
Danilo da Silva Paranhos e

Dr. Alexandre de Souza Mattos está à 
disposição dos associados do sindicato.

Para agendar seu atendimento, ligue: 

      (17) 3203-0077

DEPARTAMENTO JURÍDICOOUTROS SERVIÇOS

• Cálculos rescisórios
• Esclarecimento de dúvidas trabalhistas

• Cumprimento das Convenções 
Coletivas de Trabalho

• Fiscalização
• Homologações

• Atendimento de base

   (17) 3203-0077
sethsjrp@terra.com.br



ituada numa das praias mais visitadas do litoral 
paulista, a Colônia de Férias da FETHESP dis-

Benefício do sindicato para os associados: Colônia de Férias da FETHESP

S
põe de 23 apartamentos, com capacidade para até 
115 pessoas. A 600 metros do mar, você desfrutará 
de conforto e segurança, e ainda vai saborear deli-
ciosas refeições no café da manhã, almoço e jantar. 
Os dormitórios são equipados com ventilador de teto, 
roupa de cama, banheiro privativo, cama de solteiro, 
cama de casal e/ou beliches. A colônia possui ainda 
piscina, rede de biribol, bar, karaoke, churrasqueira, 

refeitório, sala de mamadeira, salão de jogos, sala 
de TV e auditório para eventos.
 Para hospedar-se é necessário fazer a reser-
va por meio do sindicato.

COLÔNIA DE FÉRIAS DA FETHESP
Av. dos Sindicatos, 625 – Vila Mirim
Praia Grande/SP – CEP: 11704-650

www.fethesp.org.br
facebook.com/fethesp

FIQUE SÓCIO!
Lute conosco por seus direitos e

desfrute dos benefícios do seu sindicato

Sindicato dos Empregados em Turismo e
Hospitalidade de São José do Rio Preto e Região

osso sindicato está trabalhando com muita dedicação e com muita vontade na 
construção da obra, pois sabem que a família SETH espera por este espaço. 

Em breve para os associados: Clube de Campo SETH

N
 Acompanhem através destas imagens como anda a construção do clube, que 
será um dos melhores da região de São José do Rio Preto.
 Este sera um espaço destinado ao trabalhador e sua família, pois sabemos que 
o lazer é um item importante na vida de todos, principalmente quando se tratam de 
pessoas tão guerreiras, como nossos representados.
 Além disso, o Clube de Campo SETH está recebendo o projeto SETH Reflo-
resta, que já plantou mais de 80 espécies de árvores na área do clube. Temos certeza 
que ecologia e diversão para os nossos associados não vai faltar! Aguardem!

www.sindicatoseth.com.brfacebook.com/sindicato.seth twitter.com/sindicatoseth


