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CADERNO
ORGANIZER

ATENÇÃO ESPECIAL PARA O ATENDIMENTO DO
SINPRO SANTOS NA COPA

Ainda não recebeu?

Passe no Sinpro
Santos e retire o seu
Caderno Organizer!!

Fique atento ao novo endereço de
atendimento do SINPRO SANTOS

Obs: Apenas para
professores associados.

FIM DE SEMESTRE: ATENÇÃO PROFESSOR!

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos
3234-1071 / 3234-9892

Caderno Organizer

sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos
Horário de atendimento de segunda à sexta das 8h às 17h.

AVISO ESPECIAL
ATENDIMENTO DO SINPRO SANTOS NA COPA

Diretoria

FIQUE SABENDO...
Professores
fiquem atentos aos horários de atendimento do SINPRO SANTOS
na Copa do Mundo 2014!

Nos dias dos jogos da Seleção Brasileira nosso atendimento será efetuado das 8h
às 12h.
Para dúvidas ou informações, entrar em contato através do telefone (13) 32341071 ou do e-mail: imprensa@sinprosantos.org.br
Lembrando que nos dias 12/06 - 17/06 - 23/06 atenderemos até às 12h por conta
dos jogos do Brasil no período da tarde.

FIQUE SABENDO...
ASSEMBLEIA:
Uma assembleia é o conjunto de representantes de uma categoria que
possuem poderes de legislação. É sinónimo de uma democracia
participativa tendo em conta que toda a categoria tem a possibilidade
de participação.
Professor não deixe de participar das Assembleias do nosso sindicato.
Sua presença é muito importante para a categoria!

FIM DE SEMESTRE: ATENÇÃO PROFESSOR!
Junho marca o fim do semestre letivo. Momento de observar com atenção o cumprimento dos direitos dos
professores nas escolas. O SINPRO SANTOS preparou um especial com perguntas e respostas para tirar
suas dúvidas.
 Educação Básica
- Demissão por iniciativa da escola
- Pedido de demissão
- Homologação e verbas rescisórias
- FGTS e seguro desemprego

 Ensino Superior
- Demissão por iniciativa da escola
- Pedido de demissão
- Homologação e verbas rescisórias
- FGTS e seguro desemprego

 Sesi e Senai
- Demissão por iniciativa da escola
- Pedido de demissão
- Homologação e verbas rescisórias
- FGTS e seguro desemprego

PRESTAÇÃO DE CONTAS: BALANÇO 2013
No sábado, dia 31 de maio, na nossa sede, foi realizada a Assembleia de prestação de contas do exercício
2013. A categoria foi comunicada pelo edital publicado na Tribuna, no nosso site e no facebook.
Segundo a planilha apresentada o nosso Sindicato vem mostrando um trabalho de recuperação econômica de
grande importância.
É importante ressaltar que durante o ano de 2013 o crescimento do número de associados foi expressivo, em
um ano batemos 68% do número previsto, mostrando que esse Sindicato vem conquistando a confiança dos
professores de nossa região.
Após a exposição dos dados e o esclarecimento de eventuais dúvidas, a prestação foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade.
A Diretoria agradece a confiança da nossa categoria nessa nova gestão que busca acima de tudo transparência
durante o seu mandato. Veja abaixo o balanço da Prestação de Contas.

