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NOVEMBRO AZUL

CADERNO
ORGANIZER

Ainda não recebeu?

Calma, ainda não é a hora.

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

Mudanças na carga horária 2015? Fique de
olho.

Obs: Apenas para
professores associados.

Decidiu pedir demissão?

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.

Decidiu pedir demissão?
Calma, ainda não é a hora

Se você não pretende permanecer na escola ou IES no próximo, muita calma! Ainda não
é hora de pedir demissão.
As convenções coletivas dos professores de educação básica e de ensino superior
disciplinam o pedido de demissão no final do ano letivo e garantem o recebimento dos 30 dias
de recesso, até janeiro de 2015.
Mas, para ter todos os direitos garantidos é importante observar certos procedimentos. O
primeiro deles refere-se ao período em que o empregador deve ser avisado.
As duas Convenções determinam que a demissão deva ser comunicada no final do ano
letivo, até um dia antes do recesso. Por esse motivo, nada de falar agora. Deixe para fazer a
carta de demissão em dezembro.
A segunda regra para garantir o pagamento do recesso é trabalhar até o final das
atividades letivas, cumprindo todas as obrigações docentes. Se sair antes, você perderá o direito
ao recesso.
Disponibilizamos dois modelos de cartas para a demissão, abaixo segue o exemplo:
Educação Básica

Ensino superior

Fonte: Fepesp

Aumento na carga horária? Fique de olho!
Com o final de 2014 se avizinhando, começa também o planejamento para 2015 nas
escolas e IES. Isso envolve uma série de questões: fixação do número de classes e disciplinas
oferecidas, definição da carga horária, atribuição de cursos e aulas, disponibilidade dos
professores para o arranjo do calendário escolar.
São assuntos que podem gerar mudanças de um ano para outro. Mas
mudanças afetarem o contrato de trabalho do professor, elas não podem ser
unilateralmente. Tem que haver concordância entre o docente e o seu empregador. É
alteração da carga horária, mudança de turno ou dia de trabalho, transferência de
entre outros.

se essas
adotadas
o caso de
disciplina,

A exigência de concordância mútua, formalmente estabelecida, é uma regra de ouro que
vale para os dois lados, não importa de quem partiu a iniciativa de propor a mudança.
Para orientar os professores, preparamos um “perguntas e respostas” sobre os principais
assuntos que costumam habitar o universo escolar nessa época do ano. E não se esqueça: em
caso de dúvida, procure o Sinpro Santos para ter uma orientação específica para o seu
problema.

FIQUE SABENDO...
Novembro Azul é uma campanha de conscientização a respeito do câncer de
próstata e da importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O câncer de
próstata atinge grande parte da população masculina e, mesmo assim, ainda é um
tema que enfrenta muitas barreiras, incluindo o machismo e a vergonha. Quase 50%
dos brasileiros nunca foram ao urologista e, em 2014, a projeção é de que 12 mil
vão morrer da doença em função da descoberta em estágio avançado.
O diagnóstico precoce garante a cura, mas, ao contrário das mulheres, o fato de os
homens não procurarem o médico com regularidade e resistirem ao exame de toque complica o
combate e o tratamento da doença.
Além de idade avançada e do excesso de peso, fatores como histórico familiar,
sedentarismo e dieta rica em gorduras e açúcares são outros fatores que contribuem para o
surgimento do câncer. Por isso, é fundamental manter um estilo de vida saudável e fazer checkup da próstata a partir dos 50 anos. Caso o homem tenha histórico familiar, os exames devem
ser iniciados dez anos mais cedo.
O Sinpro Santos apoia está causa! Não deixe o machismo e a vergonha colocarem sua
vida em risco. Previna-se!
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