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Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

 

 Atividades Extraordinárias: fique atento 
professor!  

 

 
INSS: um benefício do professor! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Ainda não recebeu? 

Passe no Sinpro 

Santos e retire o seu 

Caderno Organizer!! 

 

 

Obs: Apenas para 

professores associados. 

 

 

Fale Conosco  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO  

Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos 

3234-1071 / 3234-9892 

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. 

mailto:sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos


 

Atividades extraordinárias devem ser registradas 

Com o semestre letivo em andamento, os professores têm pela frente rotina repleta tarefas no 
trabalho. Mas é preciso ficar de olho: toda atividade extraordinária – aquela que está fora da 
sua carga contratual - executada por qualquer meio ou suporte deve ser registrada. 

Habitue-se a tomar nota. Registre tudo. Assim, será mais fácil ter o controle e conferir o 
pagamento da hora extra depois. Cuidado especial com as atividades realizadas a distância, 
por meio das tecnologias digitais. 

A legislação em vigor determina: “não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego” (artigo 
6º da CLT). 

Ainda que as convenções ou acordos coletivos em vigor garantam aos professores adicional de 
hora-atividade, este é destinado exclusivamente à remuneração do trabalho decorrente da 
“preparação de aulas, provas e exercícios, bem como na correção dos mesmos”. O que for 
além disso deve ser pago como hora extra. 

É importante ressaltar: as demandas e necessidades que surgiram com as novas tecnologias 
vêm acrescentando nova carga de trabalho ao ofício docente. Os professores devem ser 
devidamente remunerados por isso. 

 

Fonte: Fepesp 

 

INSS: confira os dados sobre o benefício do professor conquistados pelo 
Sinpro Santos. 

O Sinpro Santos vem realizando uma série de melhorias para os professores da nossa região, 

entre elas a consultoria ao INSS realizada pela funcionária Ilma Guedes, ganha destaque: 

Nos últimos 18 meses, mais de 100 contagens foram realizadas, destas, 28 foram concedias, 

sendo que três foram concedidas no mesmo dia que solicitado. Uma vitória para o professor e 

para o sindicato!  
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Para dar entrada na consulta é necessário agendar um horário no SINPRO SANTOS e está 

portando os documentos necessários: RG, CPF, PIS, comprovante de residência, além da 

Carteira de Trabalho e Diploma.  

Professores do Ensino Básico tem direito a aposentadoria especial, 25 anos para as 

professoras e 30 anos para os professores.  

Já os do Ensino Superior recebem a aposentadoria comum com 30 anos para as mulheres e 

35 anos para os homens, de contribuição válida.  

Para usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato é necessário que o professor seja 

sindicalizado. Por isso professor, associe-se e garanta os seus direitos.   

Imprensa 

     

FIQUE SABENDO...  

 - Você sabe o que faz um sindicato?  
 

As organizações sindicais de um modo geral, e os 

sindicatos, em particular, exercem quatro 

importantes funções, quais sejam:  

 

 

 Organizar, representar e defender os 

direitos e interesses dos trabalhadores da 

categoria profissional, inclusive como substituto processual; 

 

 Negociar ou promover a contratação coletiva, podendo, para tanto, realizar movimentos 

paredistas (greve) na hipótese de recusa patronal;  

 

 Formar para a cidadania, que consiste em promover cursos, seminários, simpósios, 

congressos e mobilizações para desenvolver o senso crítico dos trabalhadores; 

 

 Lutar por justiça social, o que pressupõe participar e influenciar as decisões e processos 

políticos para que haja equidade na distribuição da riqueza, com garantia de dignidade 

ao trabalhador durante sua vida laboral e na aposentadoria.  

 

Os sindicatos têm incluído em suas ações de Campanha Salarial ou mesmo de atuação no 

Congresso Nacional os temas institucionais aos quais as categorias representadas estão 

vinculadas, como estrutura, atribuições e funções. 

 
 
  

Fonte: Para que serve e o que faz o movimento sindical, pág 18.  


