
 

 
BOLETIM DO PROFESSOR 

Edição 142/ 19 de Novembro de 2014 

 

             

 

 

Especial Final de Ano 

 

 

Eleição para Delegado Sindical 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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
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Especial Final de Ano 

                         

Com a proximidade do final do ano letivo, surgem diversas 
dúvidas sobre direitos, demissões do fim do semestre. 
Acompanhe está série de artigos sobre as principais questões 
próprias do final do ano letivo.   
 
♦ Demissão sem justa causa: até quando a escola pode 
comunicar o professor?  
Veja como as convenções coletivas fixam o prazo para demissão 
no final do ano e protegem os professores. 
 
♦ Mudanças nas aulas para 2015? Fique de olho!  
Onze perguntas e respostas sobre carga horária, disponibilidade 
de horário, transferência de disciplina. 
 
♦ Decidiu pedir demissão? Calma, que ainda não é hora!  
Convenções Coletivas disciplinam pedido de demissão no final do ano e garantem o 
recebimento do recesso. 
 
♦ Professor demitido a partir de 16/10 tem salários até janeiro/2015  
Garantia independe do tempo de serviço e está prevista nas Convenções Coletivas. 

 
Fonte: Fepesp 

 

Eleição para delegado sindical 

 
 

O diretor de base do Sinpro Santos, João Rinaldo, acompanhou todo o pleito eleitoral que 
se realizou do dia 10 a 14 de novembro, onde foi eleita a candidata Maria Carolina, professora 
de espanhol do Colégio Adélia Camargo. 
  

Vale destacar o apoio dado pelos mantenedores da Instituição em fornecer funcionários e 
a condições de infraestrutura para que as eleições acontecessem de forma tranquila e 
organizada. 
 

A participação dos professores foi impecável, atingindo mais de 80% no comparecimento 
nas urnas, o que fortaleceu ainda mais a política de aproximação entre o Sindicato, professores 
e a escola.  

Diretoria de Base  

 

 

 

http://www.fepesp.org.br/geral/noticias/demissao-sem-justa-causa-qual-o-prazo-para-a-comunicacao-1
http://www.fepesp.org.br/geral/noticias/demissao-sem-justa-causa-qual-o-prazo-para-a-comunicacao-1
http://www.fepesp.org.br/geral/noticias/mudancas-na-carga-horaria-para-2015-fique-de-olho
http://www.fepesp.org.br/geral/noticias/decidiu-pedir-demissao-calma-que-ainda-nao-e-hora
http://www.fepesp.org.br/geral/noticias/professor-demitido-a-partir-de-16-10-tem-salarios-ate-janeiro-2015


 

 

 

 

AVISO 

Por conta do feriado o SINPRO SANTOS estará fechado nos 
dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira).  

Retornamos nosso atendimento dia 24 de novembro 
(segunda-feira). Para maiores informações (13) 3234-1071. 


