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CPF 070.584.384-04, MEDIA NTE A S SEGUINTES
CLÁ USULA S:
DA ABRANGÊNCIA
CLÁ USULA PRIMEIRA - A presente Conve nção Cole tiva de Trabalho
aplica-se às re lações de trabalho ex istentes ou que venham a ex istir entre
os professore s e os estabe le cimentos particulares de e nsino básico e dos
cursos livre s e preparatórios representados pelo Sindicato dos
Estabele cimentos de Ensino no Estado de Pe rnambuco - SINEPE/PE e o
Sindicato dos Professores no Estado de Pe rnambuco - SINPRO/PE.
DA REGULAMENTAÇÃO DA FUNÇÃO
CLÁ USULA SEGUNDA - Para os e feitos pre vistos nesta Conve nção
Cole tiva de Trabalho, conside ra-se professor aque le cuja função na escola
for e laborar plano de e nsino, preparar e ministrar aulas, avaliar a
apre ndizagem dos alunos e , no caso espe cífico da Educação Infantil,
também organizar e aplicar o mate rial pedagógico.
DA CARGA HORÁRIA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA 1ª À 4ª
SÉRIE DO ENSINO FUNDA MENTAL
CLÁ USULA TERCEIRA - A carga horária do professor da Educação
Infantil e da 1ª a 4ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos (Le i nº
9394/96) e da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental de 9 anos (Lei nº 11.114/05) não ex cederá de 5 (cinco)
horas por turno, totalizando, no máx imo, 25 (vinte e cinco) horas
semanais por turno, estando já incluídos os 20 (vinte) m inutos de re creio.
Parágrafo Único - O 5º (quinto) horário, quando ex istente , de ve se r
acordado entre as partes e , se contratado, integrará a carga horária do
professor.
DA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E DA HORA-AULA
CLÁ USULA QUA RTA - Após o início do ano le tivo, não é pe rmitida a
alte ração nos horários de aulas por estabele cimento de ensino e /ou
professores, ex ce to quando se tratar de aulas ex cedente s (art. 321 da
C LT), ou quando for conveniente às partes. Parágrafo Primeiro - Em
caso de ampliação da duração da hora-aula vige nte na escola, no início do
corrente ano letivo, have rá um reajuste no valor da hora-aula na mesma
proporção. Parágrafo Segundo - Nos cursos livres e preparatórios
corresponde ao ano le tivo cada pe ríodo ou estágio constante no seu
regimento escolar.

DOS PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, EDUCAÇÃO FÍSICA,
EDUCAÇÃO
MUSICAL,
EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA,
CURSO
PROFISSIONALIZANTE, TÉCNICOS DESPORTIVOS E INSTRUTORES
DE DANÇA
CLÁ USULA QUINTA - Aos professores de Cursos de Educação
Profissional, de Educação Musical, Educação Artística e Educação Re ligiosa
e aos professores de Língua Estrangeira e de Educação Física, se rão
asse gurados os me smos dire itos, salários e vantage ns aufe ridos pe los
professores das demais disciplinas. Parágrafo Primeiro - Aos
professores de Educação Física ficam asse gurados os me smos dire itos
re fe rentes às aulas quando le cionam nas escolinhas de sportivas
ofe re cidas pe las escolas. Parágrafo Segundo - Os té cnicos desportivos e
os instrutores de dança, quando legalme nte habilitados na área de
educação, te rão as mesmas vantagens e dire itos concedidos na forma do
caput.
DA REDUÇÃO PARCIAL DE CARGA HORÁRIA
CLÁ USULA SEXTA - São irredutíve is à carga horária e a remune ração do
professor, ex ce to se a redução resultar: a) de ex clusão de aulas
ex cede nte s acrescidas à carga horária do professor em caráte r e ventual
ou por motivo de substituição; b) de pe dido do doce nte, assinado por e le
e por duas testemunhas ou homologado pelo Sindicato dos Professores;
c) da diminuição do núme ro de turmas, com o pagame nto de uma
inde nização calculada multiplicando-se o valor salarial correspondente
àquela carga horária reduzida, pelo núme ro de anos em que o professor
le cionou naquela turma ex tinta, sendo, ao final e ste produto multiplicado
por 0,4 assegurados os direitos desta convenção ex ce tuada a vantagem
(indenização de 50%) pre vista na cláusula 41ª (quadragésima prime ira),
quando o profe ssor for comunicado, por e scrito, até o dia 15 de jane iro.
Parágrafo Único - Quando o profe ssor e a escola acordarem carga
horária supe rior aos limites pre vistos no art. 318 da C LT, as aulas
ex cede nte s se rão remune radas como aulas normais, desde que não
tenham caráte r e ventual.
DA ISONOMIA SALARIAL
CLÁ USULA SÉTIMA - Durante a vigê ncia da presente Conve nção
Cole tiva de Trabalho, nenhum professor pode rá se r contratado com
salário-aula base infe rior ao resultante da aplicação desta C onvenção,
de vido ao docente ante riormente à data-base, obse rvados os princípios
da isonom ia salarial, da legislação vige nte e a atuação como professor
nas turmas da Educação Infantil à 4ª sé rie do Ensino Fundamental de 8
anos (Le i nº 9394/96) e da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental de 9 anos, (Lei nº 11.114/05) turmas da 5ª à 8ª sé rie do
Ensino Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96) e 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental de 9 anos (Lei nº 11.114/05) e do Ensino Médio. Parágrafo
Primeiro - Constatado o pagamento a me nor do salário aula, se rá
garantido ao professor, além da isonom ia salarial, o re ssarcimento das
dife renças salariais do pe ríodo de vido, ressalvada a prescrição le gal.
Parágrafo Segundo - O pagamento da dife re nça salarial do pe ríodo
de vido se rá e fe tuado, tomando-se por base o último salário pago, com as
de vidas corre ções.
DA ANOTAÇÃO NO DIÁRIO DE CLASSE

CLÁ USULA OITA VA - As avaliações de aprendizagem se rão anotadas
pe lo profe ssor no diário de classe, ficando a seu cargo o cálculo das
médias ou atribuições.
DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
CLÁ USULA NONA - A elaboração das atividade s re creativas e culturais
fica a cargo de profissionais de vidamente habilitados na respe ctiva área
de ensino, desde que obse rvado o horário normal de trabalho.
DOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO
CLÁ USULA DÉCIMA - O contrato por prazo de te rm inado pode rá se r
asse gurado aos professores, de sde que se ja: a) para substituir por
motivo de doença, licença, afastamento para capacitação em cursos de
re ciclagem e licença sem vencimento; b) a título de expe riência.
Parágrafo Único - No caso de contrato de experiência, somente é
pe rm itida a sua re novação por prazo máx imo de 45 dias, não pode ndo
ex cede r, no total, a 90 (noventa) dias.
DOS FERIADOS, DIAS SANTIFICADOS E PEQUENOS RECESSOS
CLÁ USULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Aos professores é ve dada à regência
de aula, trabalho e exames: a) aos dom ingos; b) fe riados nacionais e
re ligiosos, nos te rmos da le gislação própria; c) nos seguinte s dias:
segunda, te rça e quarta-fe ira de carnaval; quinta e sex ta-fe ira da
Semana Santa; Corpus Christi; 24 (vinte e quatro) de junho (São João);
16 (dezesse is) de julho no Re cife ; 15 (quinze ) de outubro (dia dos
professores); 02 (dois) de novembro (Finados); 08 (oito) de dezembro
(N. Srª da Conceição) no Re cife e nos municípios onde for comemorado o
fe riado re ligioso e, nos fe riados municipais, nas respe ctivas
municipalidades. Parágrafo Único - Quando o dia 15 (quinze ) de
outubro (dia dos professores) ocorre r em um dom ingo, ante cipar a
comemoração para a sex ta-fe ira ante rior e quando ocorre r em um
sábado, adiar a comemoração para a segunda-fe ira seguinte .
DA FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
CLÁ USULA DÉCIMA -SEGUNDA - A remune ração dos profe ssores é
fixada pelo núme ro de aulas semanais, na conform idade dos horários,
tendo por base o salário-aula base . Parágrafo Primeiro - O pagamento
far-se-á mensalmente , conside rando-se , para esse e fe ito, cada mês
constituído de 04 (quatro) semanas e me ia, acrescida, cada uma de las,
de 1/6 (um sex to) do seu valor, corre spondente ao repouso semanal
remune rado, de acordo com o disposto na Le i nº 605, de 05 de jane iro de
1949, conforme a fórm ula: 5,25 x N x SA onde , “5,25” corre sponde a
quatro e me io semanas mais 1/6; “N”, núme ro de aulas semanais e “SA”,
salário aula. Parágrafo Segundo - Adotado o salário mensal, conside rase como salário-aula base, sem repouso remune rado, o re sultado da
divisão do total pe lo fator 5,25 (cinco vírgula vinte e cinco) multiplicado
pe lo núme ro de aulas semanais le cionadas pe lo professor.
DA LICENÇA REMUNERADA
CLÁ USULA DÉCIMA -TERCEIRA - Na vigê ncia desta Convenção, o
professor pode rá de ixar de compare ce r ao se rviço, sem pre juízo de sua

remune ração: a) quando se afastar para prestação de exames
vestibulare s, sele ção de mestrado ou doutorado, concurso público para o
magisté rio, nos dias da realização dos mesmos; b) durante 09 (nove)
dias, por motivo de gala ou luto em conseqüência de fale cimento de pais,
filhos, cônjuge ou companheiro (a), desde que de vidamente comprovado;
c) para acompanhamento de filho com doença grave comprovada, por um
pe ríodo máx imo de 15 (quinze) dias por ano, quando criança de até 12
(doze ) anos incomple tos, e adolesce nte entre 12 (doze ) e 18 (de zoito)
anos, de acordo com o Estatuto da C riança e do Adolescente; d) em 01
(um) dia por semestre, para levar ao médico o filho menor ou depe ndente
pre vide nciário de até 06 (seis) anos de idade , mediante comprovação no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
DAS JANELAS
CLÁ USULA DÉCIMA -QUARTA - O s tempos vagos no horário do
professor e ntre as aulas de cada turno (jane las), que vie rem a surgir na
vigência desta Convenção, se rão pagos desde que não de corre ntes de
expre sso inte resse do professor. Parágrafo Primeiro - Para montagem
do re spe ctivo horário, o professor de ve rá ofe re ce r, ao estabe le cimento de
ensino, uma disponibilidade horária com acréscimo de 1/5 (um quinto) do
núme ro de horas-aula que de ve rá rege r, com ante cedência de 30 (trinta)
dias do início do ano letivo. Parágrafo Segundo - Nos horários
correspondentes às jane las de vidamente remune radas, os professores
ficarão disponíveis no e stabele cimento de vendo atende r as tare fas
pedagógicas re lacionadas unicamente com as turmas onde m inistrarem
aula. Parágrafo Terceiro - As jane las remune radas em um ano le tivo
não asseguram a sua manutenção na carga horária do ano seguinte .
Parágrafo Quarto - Conside ra-se também jane la o deslocamento do
professor de um estabele cimento de e nsino para outro, da mesma
mantenedora, ex ce tuando-se , neste caso, o de slocamento que ocorra
entre os turnos.
DO RECESSO ESCOLAR
CLÁ USULA DÉCIMA -QUINTA - Conside ra-se como re cesso escolar de
fim de ano le tivo o mês de janeiro, podendo o professor se r convocado,
sem qualque r acréscimo salarial, para as seguinte s atividades: ministrar
aulas nos 5 (cinco) primeiros dias úte is do mês de jane iro, para
cumprime nto do que dispõe o art. 24, item I, da Le i nº 9.394/96,
avaliação de aprendizagem , aplicação e corre ção de provas, aulas de
re cupe ração, plane jamento pedagógico e organização do horário do corpo
doce nte. Essas atividades se rão exe cutadas durante o prazo máximo de
10 (dez) dias úte is, se ndo que e sses 10 (de z) dias se rão divididos, no
máximo, em dois pe ríodos de 5 (cinco) dias úteis cada: um no princípio e
outro no fim do re cesso. Parágrafo Único - Q uando convocado pe la
escola, nos te rmos do caput, o professor de ve te r uma participação
correspondente à sua carga horária no e stabe le cimento de ensino.
DAS FÉRIAS TRABALHISTAS
CLÁ USULA DÉCIMA -SEXTA - As fé rias trabalhistas dos professore s da
Educação Infantil ao Ensino Médio, da rede particular de ensino de
Pe rnambuco se rão concedidas pelo estabe le cimento de ensino no pe ríodo
de 02 (dois) de julho a 31 (trinta e um ) de julho/2008. Parágrafo
Primeiro - As fé rias dos cursos livre s e pre paratórios pode rão se r

concedidas em dois pe ríodos, sendo um ne cessariamente entre os dois
semestres le tivos e outro no mês de jane iro, ressalvado o disposto no
artigo 134 e seus parágrafos da CLT. Parágrafo Segundo - No caso de
professores que ainda não tive rem comple tado o pe ríodo aquisitivo, se rão
as fé rias conce didas e gozadas ante cipadamente. Parágrafo Terceiro O pagamento das fé rias se rá e fe tuado até 02 (dois) dias antes da sua
concessão, com o valor da remune ração do respe ctivo mês, acrescida de
1/3(um te rço).
DO INTERVALO PARA DESCANSO
CLÁ USULA DÉCIMA -SÉTIMA -. Após o máx imo de 03 (três) aulas
conse cutivas, é obrigatório um inte rvalo com duração m ínima de 20
(vinte ) m inutos ininte rruptos, no turno diurno, e de 10 (dez) minutos no
turno noturno. Parágrafo Primeiro - Para todos os efe itos legais, os
inte rvalos de descanso não se rão computados na duração dos trabalhos.
Parágrafo Segundo - O horário de re cre io é livre para todos os
professores.
DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS RECURSOS MATERIAIS
CLÁ USULA DÉCIMA -OITA VA - Os estabele cimentos de ensino obrigamse a garantir condições satisfatórias nas salas de aula (bureaux ,
iluminação adequada, mate rial didático, re cursos audiovisuais) e na sala
dos professores (mesa, cadeira, armário, W .C . privativo e água potáve l
engarrafada) e providenciar re cursos mate riais e instalações físicas para o
ensino de Educação Musical, Educação Artística e Educação Física.
Parágrafo Único - Como medida pre ve ntiva de prote ção à saúde do
professor de Educação Física, ficam os estabe le cimentos de e nsino
obrigados a garantir condições satisfatórias nos e spaços rese rvados para
o exe rcício das atividades com instalaçõe s físicas ade quadas.
DOS UNIFORMES
CLÁ USULA DÉCIMA -NONA - Sempre que os estabe le cimentos de e nsino
ex igirem do professor o uso de uniforme , se rão forne cido 02 (dois)
uniformes pe la escola sem pre juízo de ordem financeira para o professor.
DA FORMAÇÃO DE TURMAS
CLÁ USULA VIGÉSIMA
- Na formação de suas turmas, os
estabe le cimentos de ensino mante rão a proporção de 1m ² por aluno em
cada sala de aula, não pode ndo mante r turmas com mais de 25 (vinte e
cinco) alunos para Educação Infantil, 35 (trinta e cinco) alunos para 1ª e
2ª sé ries do Ensino Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96), para 1º e
2º anos do Ensino Fundamental de 9 anos (Le i nº 11.114/05), 40
(quare nta) alunos para a 3ª e 4ª sé ries do Ensino Fundamental 8 anos
(Le i nº 9394/96) e 3º e 4º anos do Ensino Fundamental de 9 anos (Le i nº
11.114/05), 60 (se ssenta) alunos para 5ª a 8ª sé ries do Ensino
Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96) e 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental de 9 anos (Le i nº 11.114/05), 70 (se tenta) alunos para as
sé ries do Ensino Médio.
DO ABATIMENTO NOS CURSOS LIVRES

CLÁ USULA VIGÉSIMA -PRIMEIRA - Fica garantido ao professor dos
cursos livres de língua um abatimento de 50% (cinqüenta por cento) no
curso de ape rfe içoamento para promoção de nível, não se estende ndo, o
be nefício, mais de uma ve z para cada estágio.
DO VALE-TRANSPORTE
CLÁ USULA VIGÉSIMA -SEGUNDA - As escolas forne ce rão valetransporte aos seus professores, mensalmente , nos te rmos da legislação
vigente .
DA CÓPIA DO RECIBO DE PAGAMENTO
CLÁ USULA VIGÉSIMA-TERCEIRA - Os estabe le cimentos de e nsino
obrigam-se a forne ce r aos professores cópia do re cibo de pagamento dos
salários espe cificando as ve rbas que o compõem: carga horária, valor de
hora-aula e descontos procedidos, anotada na CTPS a carga horária
correspondente .
DO TRANSPORTE PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CLÁ USULA VIGÉSIMA -QUA RTA - As escolas assegurarão aos seus
professores de Educação Física os gastos com transporte , quando os
mesmos tive rem que m inistrar treinamento ou acompanhar compe tições
fora do estabele cimento onde le cionam.
DA DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
CLÁ USULA VIGÉSIMA -QUINTA - Os salários dos profe ssores se rão
pagos, impre te rivelmente , até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente .
Parágrafo Primeiro – Q uando o pagamento não for e fe tuado em
espé cie , de ve rá se r fe ito no pe ríodo matutino, ve dada a utilização de
che que cruzado e garantida a libe ração do salário no máximo até o dia
de te rm inado no caput. Parágrafo Segundo – Fica estabe le cida multa de
10% (dez por cento) sobre o saldo salarial, na hipótese de atraso de até
20 dias, no pagamento de salário, e de 5%(cinco por cento) por dia, no
pe ríodo subseqüente (Ref. PN 072 TST).
DA COMUNICAÇÃO ESCRITA PARA RESCISÃO CONTRATUAL OU
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA, HOMOLOGAÇÃO
CLÁ USULA VIGÉSIMA -SEXTA - Os empregadores que dispensarem
professor ou reduzirem sua carga horária ficam obrigados, em qualque r
hipótese , a fazê -lo através de documento escrito, sendo que as
homologações das rescisõe s de contrato dos professores e das reduções
de carga horária de ve rão se r pre fe rencialmente realizadas no SINPRO/PE.
Parágrafo Único - O pagamento das ve rbas rescisórias de ve rá se r feito:
a) até o 1º (primeiro) dia útil imediato ao té rm ino do contrato; b) até o
10º (dé cimo) dia, contado da data da notificação da dem issão, quando da
ausência do aviso pré vio, inde nização do mesmo ou dispensa de seu
cumprime nto.
DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

CLÁ USULA VIGÉSIMA -SÉTIMA - O pagamento da 1ª (prime ira) parce la
do 13º (dé cimo te rce iro) salário se rá efe tuado até o dia 15 de novembro
de 2008, tomando-se por base o salário re cebido pe lo professor no mês
ante rior. Parágrafo Único - A 2ª (segunda) parcela se rá paga até o dia
20 de dezembro de 2007, respeitado o art. 1º, § 1º, da Le i nº 4.090, de
13 de julho de 1962.
DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
CLÁ USULA VIGÉSIMA -OITAVA - A categoria e conômica promove rá a
realização de cursos de capacitação e ape rfeiçoamento profissional, pe lo
menos uma vez por ano sem qualque r ônus finance iro para o professor.
Parágrafo Primeiro - Os cursos de que trata o caput se rão regidos por
profissionais de vidamente habilitados na área. Parágrafo Segundo - A
participação dos professore s, nos cursos mencionados no caput, não se rá
conside rada atividade ex traclasse para efe itos remune ratórios, qualque r
que se ja o horário de sua realização.
DA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, E NCONTROS ANUAIS E
CURSOS
CLÁ USULA VIGÉSIMA -NONA - Os professore s se rão dispe nsados do
trabalho, sem pre juízo do re ce bimento do salário integral, para o
compare cimento a congressos, encontros anuais ou cursos de capacitação
em núme ro de 06 (seis) por escola em cada semestre . Parágrafo
Primeiro - Os professores de vem comunicar à escola a sua re solução
com ante cedê ncia de 08 (oito) dias. Esta, por sua vez, de ve concede r a
licença obse rvando o crité rio de proporcionalidade entre os professores da
Educação Infantil à 4ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos e da 5ª à
8ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos (Lei nº 9394/96) e da
Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos e do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos (Le i nº 11.114/05) e do Ensino
Mé dio. Parágrafo Segundo – No mês de outubro se rá re alizado o
encontro Estadual do Professore s da Rede Privada de Pe rnambuco, te ndo
inicio numa sexta-feira à tarde ence rrando-se no domingo seguinte .
Sendo assegurada a compensação, se ne cessário, das aulas não
le cionadas para garantir o cumprimento da le gislação espe cifica.
DOS CURSOS
BIBLIOTECA

PEDAGÓGICOS

PARA

PLANEJAMENTO

E

DA

CLÁ USULA TRIGÉSIMA - Durante a semana de plane jamento
pedagógico, os professores solicitarão os re cursos té cnicos pe dagógicos,
ne ce ssários ao desempenho de suas atividades profissionais. As escolas
de ve rão te r uma bibliote ca que atenda aos professores em todas as áreas
de ensino, podendo have r indicação de livros e revistas e spe cializadas
para bibliote ca, pe los professores.
DO ADICIONA L DE PESQUISA
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -PRIMEIRA - As escolas se obrigam a pagar
sobre o salário-base dos professores um adicional de 5% (cinco por
cento) a título de pesquisa, preparação de aulas e estudos pe dagógicos.
Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as situações em que , pe la adoção de
Plano de Cargos e Salários ou outra modalidade de fixação salarial, a
escola já tenha incorporado, comprovadame nte , ao salário do professor, o

pe rcentual refe rido no caput, de ve discriminá-lo em folha de pagamento
ou contracheque . Parágrafo Segundo – O horário para desenvolve r
pesquisa, preparar aulas e estudos pe dagógicos é de livre escolha do
professor, não cabendo à escola chamá-lo para desenvolve r as re fe ridas
atividades no seu re cinto.
DOS ADICIONAIS POR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E OUTROS
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -SEGUNDA - Se rá assegurado aos professores
que tenham cursos de pós-graduação, em níve l de espe cialização o
adicional de 10%(de z por ce nto), em níve l de mestrado e doutorado o
adicional de 15%(quinze por ce nto), re conhe cidos pelo MEC , todos na
área espe cífica da disciplina que o professor le cionar nas turmas da 5ª a
8ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96) e nas turmas
de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos (Lei nº 11.114/05) e
no Ensino Médio sobre o salário base. Parágrafo Primeiro - Os
professores da Educação Infantil e da 1ª à 4ª sé rie do Ensino
Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96) e da Educação Infantil e do 1º
ao 5º do Ensino Fundamental de 9 anos (Lei nº 11.114/05), te rão um
adicional de 7% (se te por cento) quando portadores de diploma de curso
supe rior na área de educação. Quando estes professores forem
portadores de qualque r níve l de pós-graduação, na área espe cífica em
que atuam, te rão o adicional de 7% (se te por cento) ele vado para 10%
(dez por ce nto). Parágrafo Segundo - Os adicionais mencionados no
caput e no parágrafo primeiro se rão ex clusivos e não concedidos
cum ulativamente. Parágrafo Terceiro - Ressalvadas as situações em
que, pe la adoção de Plano de Cargos e Salários ou outra modalidade de
fixação salarial, a escola já tenha incorporado, comprovadamente, ao
salário do profe ssor, o pe rcentual refe rido no caput, de ve discriminá-lo
em folha de pagamento ou contrache que.
DA INDICAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -TERCEIRA - Os professore s te rão participação
no processo de escolha e indicação do mate rial didático, salvaguardandose a linha pedagógica adotada pela escola.
DA JUNÇÃO DE TURMAS
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -QUA RTA - Ressalvadas as hipóteses em que o
inte resse didático-pedagógico o ex igir, fica proibida a junção de turmas
nas aulas de Educação Física.
DOS DIREITOS DA PROFESSORA GESTANTE E LACTANTE
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -QUINTA - À professora gestante te rá garantido
o emprego a partir do 1º (primeiro) mês de gravide z até 05 (cinco) meses
após o parto, com os direitos e re strições da Súmula 244 do TST.
Parágrafo Primeiro – Fica assegurado à professora adotante ou que
obtive r guarda judicial para fins de adoção todos os dire itos pre vistos na
Lei 10.421, de 15 de abril de 2002. Parágrafo Segundo - A professora
lactante fará jus a uma licença não remune rada, desde que requeira à
escola antes de iniciado o pe ríodo de licença mate rnidade . Parágrafo
Terceiro - O pe ríodo de gozo de lice nça se rá por tempo de te rm inado,
somente pe rm itido o re torno às aulas no início do semestre le tivo.

DA TRANSFERÊNCIA DE DISCIPLINA
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -SEXTA - Não pode rá o docente se r transfe rido
de disciplina ou de turno de trabalho no ensino da Educação Infantil e da
1ª à 4ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos (Le i nº 9394/96) e da
Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos
(Le i nº 11.114/05) e da 5ª à 8ª sé rie do Ensino Fundamental de 8 anos
(Le i nº 9394/96) e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos (Le i
nº 11.114/05) e do ensino médio, sem o se u consentimento e desde que
não resulte pre juízo para o mesmo. Parágrafo Único - Somente ocorre rá
a transfe rência de disciplina, quando o profe ssor tive r condições le gais e
le cionar no mesmo ou em outro e stabe le cimento de e nsino a disciplina
que lhe for destinada pe la dire ção da escola.
DAS BOLSAS DE ESTUDOS PARA FILHOS DE PROFESSORES
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -SÉTIMA - Fica assegurada a gratuidade
(inclusive a parcela corresponde nte à matrícula) dos filhos dos
professores,
quando
se us
de pendente s,
e
estudarem
nos
estabe le cimentos de e nsino onde le cionem, obede cendo aos seguintes
crité rios: a) para o número de 04 (quatro) a 10 (dez) aulas semanais, 1
(um) filho; b) de 11 (onze) a 15 (quinze ) aulas semanais, 2 (dois) filhos;
c) de 16 (dezesse is) a 25 (vinte e cinco) aulas semanais, 3 (três) filhos;
d) acima de 25 (vinte e cinco) aulas semanais, qualque r núme ro de
filhos. Parágrafo Primeiro - Na Educação Infantil de até 6 anos de idade
(Le i nº 9394/96) e da Educação Infantil de até 5 anos de idade (Lei nº
11.114/05), obede ce ndo aos crité rios do caput, o professor pode rá te r
gratuidade para até 02 (dois) filhos. Parágrafo Segundo - Após o
fale cimento ou aposentadoria do professor, fica garantida a gratuidade
do(s) seu(s) filho(s) até o té rm ino do curso mantido pe la escola onde o
aluno este ja matriculado, re ssalvadas as exigências regimentais do
estabe le cimento de ensino. Parágrafo Terceiro - Ao professor demitido
sem justa causa ou afastado do emprego por acordo com a escola, fica
asse gurada, até o final do ano le tivo de 2008, a gratuidade da anuidade
do(s) seu(s) filho(s) matriculado(s) nos te rmos do caput desta cláusula.
Parágrafo Quarto - O aluno matriculado em 01 (um) ano não te rá
alte ração de turno no ano seguinte . Parágrafo Quinto - O aluno novo
se rá matriculado no turno onde le ciona o professor, desde que ex ista
vaga. Parágrafo Sexto - A vaga se rá assegurada quando reque rida no
pe ríodo re se rvado à matrícula da e scola. Parágrafo Sétimo - O valor das
gratuidades concedidas na conformidade do que está disposto no caput
não tem nature za salarial, não se incorporando à remune ração do
professor para qualque r fim. Parágrafo Oitavo - Fica assegurado a
gratuidade de seus filhos ao professor quando afastado do empre go por
motivo de doe nça e gozando de bene fício do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social.
DO ABATIMENTO DE 50% PARA FILHOS DE PROFESSOR EM
OUTRA ESCOLA
CLÁ USULA TRIGÉSIMA OITA VA - Fica assegurado um abatimento de
50% (cinqüenta por ce nto) nas mensalidades escolares, inclusive a
parcela re fe rente à matrícula, dos filhos de professores que le cionem em
escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio da rede particular de ensino,
nos estabe le cimentos de ensino em que os mesmos não le cionem.
Parágrafo Primeiro - O professor ou o se u filho de vem re sidir no

mesmo bairro onde se localiza a e scola dese jada ou bairro adjacente e
não le cionar em escola particular, dessas localidades, que ofe re ça o curso
dese jado. Parágrafo Segundo - O turno em que o aluno pode rá se r
matriculado depe nde rá da disponibilidade de vagas nos cursos diurnos.
Parágrafo Terceiro - A m atrícula ficará condicionada às exigências
regimentais e pedagógicas da escola, tais como: faixa e tária, teste s de
se le ção (quando houve r) e aprove itamento escolar e disciplinar do aluno.
Parágrafo Quarto - As escolas, nas condições estabe le cidas no caput e
nos três primeiros parágrafos desta cláusula, concede rão o abatimento
mencionado no caput a 1 (um) aluno em até 200 (duzentos) alunos
matriculados. A partir de 200 (duzentos) alunos se rá concedido o
abatimento de 50% (cinqüenta por cento) por cada 200 (duzentos)
alunos matriculados, lim itado o be nefício a até 10 (dez) alunos por escola.
Parágrafo Quinto - O professor de ve rá apresentar de claração do colégio
de origem, comprovando que le ciona nesse e stabe le cimento de ensino.
Parágrafo Sexto - O valor do abatimento concedido na conformidade do
que dispõe o caput não tem natureza salarial, não se incorporando à
remune ração do professor para qualque r fim. Parágrafo Sétimo – Após
o fale cimento do profe ssor, fica garantido o abatimento do(s) se u(s)
filho(s) até té rm ino do curso mantido pe la escola onde e aluno e ste ja
matrículado, ressalvadas as exigências regimentais do estabele cimento de
ensino. Parágrafo Oitavo - A escola compromete -se a forne ce r ao
Sindicato dos Profe ssores no Estado de Pe rnambuco relação nom inal dos
alunos matriculados nas condições e stabe le cidas ne sta cláusula.
Parágrafo Nono – Fica assegurado a gratuidade de seus filhos ao
professor quando afastado do empre go por motivo de doe nça e gozando
de bene fício do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
DA LICENÇA SE M VENCIME NTO
CLÁ USULA TRIGÉSIMA -NONA - Se rá assegurada a concessão de
licença sem vencimento pe lo pe ríodo de 01 (um ) ano le tivo, renováve l por
mais 01 (um) ano ao professor que a requeira com a finalidade de
freqüe ntar curso de ape rfeiçoamento e espe cialização, relacionado à
atividade educacional que pratica, acompanhamento de saúde dos filhos,
cônjuge, companhe iro (a) devidamente comprovado, não se computando
o tempo de duração para qualque r e feito le gal. Parágrafo Único Quando se tratar de curso de pós-graduação ficará assegurado ao
professor a opção de reque re r a redução de no mínimo 50% (cinqüenta
por ce nto) de sua carga horária, garantida a sua recupe ração total
quando do té rm ino do curso, não se computando a parcela re duzida, para
qualque r efe ito legal.
DO AVISO PRÉVIO
CLÁ USULA QUA DRA GÉSIMA - Na hipóte se de dispe nsa do professor
sem justa causa, se r-lhe-á conce dido, até o dia 15 de dezembro, aviso
pré vio de 30 (trinta) dias.
DA DISPENSA DURANTE O SEMESTRE LETIVO
CLÁ USULA QUADRAGÉSIMA -PRIMEIRA – O profe ssor que for
dispe nsado pe lo estabele cimento de e nsino, sem justa causa, durante o
semestre le tivo, fará jus, além das reparações trabalhistas pre vistas em
lei, a uma indenização no valor de 50% (cinqüe nta por cento) da
remune ração mensal, por mês não trabalhado, na escola, durante o

respe ctivo semestre letivo, contado do último dia do pe ríodo do aviso
pré vio, trabalhado ou indenizado. Parágrafo Único - Para os efe itos
pre vistos nesta cláusula, conside ra-se semestre le tivo o pe ríodo de 2 de
fe ve reiro a 30 de junho e o de 01 de agosto a 31 de dezembro.
DO ABONO DE FALTA POR MOTIVO DE DOENÇA
CLÁ USULA QUA DRA GÉSIMA -SEGUNDA - Ao professor se rá garantido
abono de falta no pe ríodo igual ou infe rior a 15 (quinze ) dias, por motivo
de doença, mediante apre sentação de atestado médico da Pre vidência
Social ou e ntidades com ela conveniadas. Parágrafo Único - Nos
estabe le cimentos de ensino que tenham convênios mé dicos ou planos de
saúde e stabele cidos para seus professores, se rá acatado o atestado
médico em itido pelo respe ctivo convê nio.
DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA E DO PRÉ-APOSENTADO
CLÁ USULA QUADRA GÉSIMA-TERCEIRA - Os professores gozarão de
estabilidade no emprego de 1º de abril a 30 de junho de 2008, inclusive .
Parágrafo Primeiro - Fica garantido o emprego durante os 15 (quinze)
meses que ante cede rem à data em que o professor adquire dire ito à
aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na mesma escola há pe lo
menos 05 (cinco) anos e informe , por escrito, ao atingir e sta data, seu
tempo de se rviço no magisté rio da re de privada de ensino. Parágrafo
Segundo - Adquirido o dire ito a que se re fe re o § 1º, ex tingue -se a
garantia de emprego ali pre vista.
DA CRECHE
CLÁ USULA QUADRA GÉSIMA -QUARTA – Os estabe le cimentos de
ensino em que trabalharem 30 (trinta) ou mais mulhere s te rão local
apropriado onde se ja pe rm itido às profe ssoras guardarem , sob vigilância
e assistência, os se us filhos, no pe ríodo de amamentação, facultado o
convênio com a cre che (Ref. PN 022 – TST /§ 1º do art. 389 C LT).
Parágrafo Único – Fica garantido às professoras, no pe ríodo de
amamentação, o re cebime nto do salário, sem prestação de se rviços,
quando o empregador não cumprir as de te rminações do caput (Re f. PN
006 - TST).
DA LICENÇA PATERNIDADE
CLÁ USULA QUA DRA GÉSIMA -QUINTA - O professor te rá dire ito à
licença pate rnidade por 05 (cinco) dias em caso de nascimento de filho,
no de corre r da prime ira semana, conforme a Constituição Fede ral e a
legislação vige nte.
DA GARANTIA DE ACESSO DOS DIRETORES DO SINPRO E DO
QUADRO DE AVISOS
CLÁ USULA QUADRA GÉSIMA -SEXTA - Os estabe le cimentos de e nsino
representados pelo sindicato patronal obrigam-se a rese rvar um local
para afixação de editais, convocações, tex tos, comunicações da vida
sindical do inte resse da categoria profissional, os quais se rão
apre sentados à dire ção do estabe le cimento de ensino por professor
de vidamente credenciado pe lo SINPRO /PE, que te rá garantido o ace sso e
contato com os professores na sala dos mesmos. Parágrafo Único - O

acesso e contato com os professore s no local de trabalho (sala dos
professores), fica condicionado à comunicação pré via, com ante cipação de
48 (quare nta e oito) horas, do sindicato da categoria profissional à
dire ção do estabe le cimento de ensino.
DO ABONO DE FALTA PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS
CLÁ USULA
QUADRAGÉSIMA -SÉTIMA
Os
professores
que
comprovarem, no prazo de 48 (quare nta e oito) horas, o compare cimento
à assembléia da classe te rão suas faltas abonadas, desde que o núme ro
de assemblé ias não ex ceda de 08 (oito) anualmente, sempre realizadas
em turnos alte rnados, sendo 05 (cinco) no turno da manhã e 03 (três) no
turno da tarde , de ve ndo a data se r comunicada com ante cedência mínima
de 08 (oito) dias ao órgão patronal. Parágrafo Único - As assemblé ias
ge rais, realizadas nas cidades situadas fora da área me tropolitana do
Re cife , se rão computadas no total das assemblé ias pre vistas no caput,
não pode ndo ex cedê-las.
DAS HORAS EXTRAS
CLÁ USULA QUADRA GÉSIMA OITA VA - As horas ex traordinárias se rão
remune radas com a sobre taxa de 100% (cem por ce nto).
DO REAJUSTE SALARIAL
CLÁ USULA QUADRA GÉSIMA -NONA - A partir de 1º de abril de 2008 o
salário-aula base dos professores se rá reajustado em 5,5% (cinco vírgula
cinco por ce nto) sobre o salário-aula base pago em 1º de janeiro de 2008,
válido até 31 de março de 2009, sendo compensadas as ante cipações legais
e/ou e spontâneas concedidas no pe ríodo de 1º de abril de 2007 a 31 de
março de 2008. Parágrafo Primeiro - A dife re nça salarial do mês de abril se rá
paga no mês de junho e a dife rença de maio se rá paga no mês de agosto
2008, sem increme nto de multa, juros ou penalidade pe cuniária de qualque r
natureza.
DO PISO SALARIAL
CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA – A partir de 01.04.08 ficam
estabe le cidos como pisos salariais até 31.03.09, os seguintes: Nível I –
Salário-aula de R$ 2,88 a se r pago aos professores da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental de 1ª à 4ª sé rie de 8 anos (Lei nº 9394/96) e da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano de 9 anos
(Le i nº 11.114/05) que , em jane iro de 2008 pe rcebiam salário-aula de R$
2,73. Nível II – Salário-aula de R$ 3,79 a se r pago aos professores da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª sé rie de 8 anos (Le i
nº 9394/96) e da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 1º ao 5º
ano de 9 anos (Lei nº 11.114/05) que, em janeiro de 2008 pe rce biam
salário-aula de R$ 3,59. Nível III – Salário-aula de R $ 5,06 a se r pago
aos professores do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (Le i nº 9394/96)
e do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano (Lei nº 11.114/05) e do Ensino
Mé dio que, em janeiro de 2008 pe rce biam salário-aula de R$ 4,80.
Parágrafo Primeiro – A remune ração mensal dos professores se rá
calculada na conform idade do que dispõe a cláusula dé cima segunda
desta Convenção Cole tiva de Trabalho.
DO ADICIONA L DE CORREÇÃO DE PROVA

CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA -PRIMEIRA - Sobre o salário-aula base
do professor, ao final de cada uma das quatro unidades, incidirá um
pe rcentual de 10% (dez por cento) a título de remune ração das seguintes
atividades pedagógicas: a) preparação, corre ção de provas e demais
formas de avaliação; b) preenchimento de fichas de avaliação para
se rviço de orientação pedagógica, organização e aplicação de mate rial
pedagógico na Educação Infantil e nas quatro primeiras sé rie s do Ensino
Fundamental; c) transcrição para o diário de classe, ou bole tim escolar na
Educação Infantil, das notas e conceitos atribuídos aos alunos. Parágrafo
Primeiro - Em nenhuma hipótese é pe rmitida a corre ção de provas em
sala de aula. Parágrafo Segundo - Os professore s se obrigarão a
cumprir os prazos estabele cidos no cale ndário escolar organizados com os
mesmos, quanto à e laboração, aplicação e corre ção de provas e demais
avaliações. Parágrafo Terceiro - Em caso de de scumprimento desta
cláusula, ficará a escola desobrigada do pagamento constante do caput.
Parágrafo Quarto - O pe rcentual de fe rido no caput não é de vido nos
demais meses do ano le tivo. Parágrafo Quinto - Ressalvadas as
situações em que, pela adoção de Plano de Cargos e Salários ou outra
modalidade de fixação salarial, a escola já tenha incorporado,
comprovadamente, ao salário do professor, o pe rcentual re fe rido no
caput este de ve se r discrim inado em Folha de Pagamento ou
contrache que.
DO ADICIONA L DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA -SEGUNDA - Fica assegurado aos
professores o pagamento à base de hora-aula, acrescida de 50%
(cinqüe nta por ce nto), por hora de reunião de caráte r pedagógico, quando
convocada pe la dire ção do estabe le cimento de ensino, fora dos seus
horários contratuais, bem como quando forem os mesmos designados
para organizar festinhas ou re creaçõe s da e scola e ex cursões fora do
estabe le cimento, após a sua jornada de trabalho. Parágrafo Único Se rá convocada, obrigatoriamente , pe lo menos 01 (uma) reunião
pedagógica, por unidade , pe la dire ção do e stabele cimento de ensino.
DA VA NTA GEM PESSOA L NOMINA LMENTE IDENTIFICADA (VPNI)
CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA -TERCEIRA – Fica assegurado aos
professores que estavam nos quadros das escolas até o dia 21 de maio de
2002 a pe rcepção dos qüinqüênios e triênios transformados a partir de
então, os seus valore s em “Vantagem Pe ssoal Nom inalmente Ide ntificada
(VPNI)”, ficando conseqüentemente extintos os citados dire itos tanto para
os novos empregados, como para a expe ctativa de dire ito dos novos
qüinqüênios ou triê nios dos atuais empregados. Parágrafo Único – A
“Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)”, que de ve rá
constar em rubricas espe cíficas no contracheque , não pode rá se r invocada
para fins de equiparação salarial, apesar de sua nature za salarial.
DA SAÚDE DO PROFESSOR
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - As escolas proporcionarão
uma oficina com profissional habilitado em fonoaudiologia durante a
semana pedagógica para os professores, sobre os meios de pre se rvação
do apare lho fonador e uma pale stra com o mesmo conteúdo no segundo
semestre .

DA COMISSÃO PARITÁRIA
CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA -QUINTA - Fica constituída uma
Com issão Paritária composta de 10 (de z) membros, sendo 05 (cinco)
indicados pelo Sindicato dos Estabe le cimentos dos Estabe le cimentos de
Ensino no Estado de Pe rnambuco - SINEPE/PE e 05 (cinco) indicados pe lo
Sindicato dos Profe ssores no Estado de Pe rnambuco - SINPRO/PE, que se
re unirão trimestralmente , com o obje tivo de faze r cumprir integralmente
os te rmos desta Conve nção. Nos meses de novembro/2008 e
fe ve reiro/2009, ocorre rá re união a fim de restabelece r o processo de livre
ne gociação, obje tivando examinar, analisar e estabele ce r alte rnativas de
procedimentos que propiciem soluções para problemas que se mostrem
pre sentes, e de re visar a prese nte Convenção, com o intuito de atualizá-la
para o pe ríodo abril/2008 a março/2009.
DA TAXA ASSISTENCIAL DO SINPRO/PE
CLÁ USULA QÜINQÜA GÉSIMA -SEXTA – Se rá de scontado, com
fundamento no art. 8º, inciso IV, da Constituição Fede ral, do salário base
dos profe ssores associados ao sindicato de sua categoria, como taxa
assiste ncial, nos te rmos da Assemblé ia Ge ral do SINPRO/PE, realizada no
dia 20 de maio de 2008, o pe rcentual de 1,5% (um vírgula cinco por
cento) dividido em duas parce las, sendo a primeira descontada do salário
dos professores no mês de junho/2008 no valor de 1% (um por cento), a
segunda no mês de setembro/2008 no valor de 0,5% (ze ro vírgula cinco
por cento) re colhidas ao Sindicato dos Profe ssores no Estado de
Pe rnambuco-SINPRO /PE
até
os
dias
10.07.08
e
10.10.08,
respe ctivamente . Parágrafo Primeiro – Fica assegurado ao professor o
dire ito de oposição individual, por escrito, em 3 (três) vias pe rante o
sindicato de sua categoria profissional, em sua se de, quando le cionar em
escola sediada nos municípios da Região Me tropolitana do Re cife .
Parágrafo Segundo - Q uando le cionar em escola situada fora da área da
Região Me tropolitana do Re cife , a oposição do professor ao desconto de
que trata o caput pode rá se r reme tida pe lo corre io ao se u Ó rgão de
C lasse , mediante aviso de re cebimento, para o ende re ço: Rua Alme ida
Cunha, 65 - Boa Vista – C EP – 50050-480 - Re cife - PE. Parágrafo
Terceiro - Fica estabe le cido que o prazo para a oposição mencionada nos
parágrafos ante riores expirar-se-á no dia 20 de junho de 2008 e de ve rá
se r comunicado à escola, pe lo profe ssor que se opuse r ao de sconto, por
meio de apresentação da 3ª via do reque rimento apresentado ao
SINPRO/PE, já de fe rido, até o dia 25 de junho de 2008. Parágrafo
Quarto - Toda e qualque r re clamação, judicial ou ex trajudicial,
re lacionada ao desconto re fe rido no caput, se rá de inte ira e ex clusiva
responsabilidade do Sindicato dos Professore s no Estado de Pe rnambuco SINPRO/PE.
DA MENSALIDADE SOCIAL DO SINPRO/PE
CLÁ USULA QUINQUA GÉSIMA -SÉTIMA - Os estabele cimentos de
ensino obrigam-se a descontar as mensalidades sociais dos professores
sindicalizados no pe rcentual de 1% (um por cento) do se u salário.
Parágrafo Primeiro - Os re spe ctivos valores se rão repassados ao
SINPRO/PE até o dia 10 (dez) de cada mês. Parágrafo Segundo - As
dife renças das mensalidade s sociais correspondentes aos meses de abril e
maio de 2008, pode rão se r re colhidas ao SINPRO /PE, até o dia 31 (trinta
e um ) de julho de 2008. Parágrafo Terceiro - Juntamente com o

comprovante de pagamento, os estabe le cimentos de ensino enviarão a
re lação dos professores associados, com o seu respectivo desconto.
DAS CÂMERAS EM SALA DE AULA
CLÁ USULA QUINQUA GÉSIMA-OITA VA – Ficam vedadas às escolas
instalações de câme ras nas salas de aulas, como forma de inibir o
desempe nho dos professores.
DA MULTA
CLÁ USULA
QUINQUA GÉSIMA -NONA
Impõe -se
multa
por
descumprimento das obrigaçõe s de faze r no valor equivalente a 10% do
salário básico, em favor do professor pre judicado.
DOS PRIMEIROS SOCORROS
CLÁ USULA SEXA GÉSIMA - Re comenda-se que as escolas tenham um
ambulatório de prime iros socorros para atendimento da com unidade
escolar. Parágrafo Único – No caso do acidente de trabalho ou qualque r
outra enfe rm idade que venham causar danos ao professor no re cinto
escolar, ficam os estabe le cime ntos de ensino obrigados a prestar-lhe
socorro imediato.
DO CA LENDÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
CLÁ USULA SEXA GÉSIMA-PRIMEIRA – Os estabe le cimentos de e nsino
forne ce rão aos professores, no início de cada ano ou semestre le tivo, o
calendário das atividades escolares, respeitando possíve is ajustes
e ventuais e o estabe le cido nas cláusulas 11ª, 13ª, 16ª e 41ª, no que está
pre visto no parágrafo único.
DO ABONO DE FALTAS E ESTABILIDADE PARA PROFESSORES DA
BASE NA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO
CLÁ USULA SEXA GÉSIMA -SEGUNDA – Fica garantido o abono de faltas aos
professores da base, ele itos em assemblé ia da cate goria profissional, abaixo
firmados, para participarem da mesa de negociação, nos horários que coincidirem
com as suas atividade s nos estabe le cimentos de ensino onde le cionem, assim como
a estabilidade no emprego durante a vigência desta Convenção.
DA
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

E

RESULTADOS

NOS

CLÁ USULA SEXA GÉSIMA -TERCEIRA – Conside rando o que dispõe a Le i
nº 10.101/2000 vige nte, a qual regula a inse rção das categorias
profissionais e e conôm icas no processo de discussão sobre a participação
nos lucros e resultados das empre sas, bem como o disposto no art. 7º,
inciso XI da Constituição Fede ral, fica constituída uma Comissão Paritária
espe cífica, para, no prazo de 120 dias após a publicação desta
Conve nção, iniciar de bate s sobre o disposto na Le i nº 10.101/2000 sem
compromisso de firmar conve nção sobre esta maté ria.
DA VIGÊNCIA

CLÁ USULA SEXA GÉSIMA-QUA RTA – A presente Conve nção Cole tiva de
Trabalho te rá a duração de 01 (um) ano, e ntrando em vigor no dia 1º de
abril de 2008 e te rminando no dia 31 de março de 2009.
Re cife , 29 de maio de 2008.
Comissão Paritária
SINPRO/PE

Comissão Paritária
SINEPE/PE

Fernando Willer Klein de A quino
CPF 148.963.574-87
Dire tor do SINPRO/PE

José Gomes Santiago
CPF 000.721.844-34
Dir. e Adv. do SINEPE/PE

Daniel Max dos Santos Lima
CPF 612.718.614-53
Dire tor do SINPRO/PE

José Ferreira de Castro
CPF 100.272.464-34
Dire tor do SINEPE/PE

Suely Santos
CPF 070.584.384-04
Dire tora do SINPRO/PE

Danilo César A lves da S. Júnior
CPF 024.317.314-80
Membro da Comissão do SINEPE/PE

Josenildo Vieira de Mello
CPF 670448.421.204-87
Dire tor do SINPRO/PE

Carlos Lindbergh da Silva
CPF 014.788.774-72
Membro da Comissão do SINEPE/PE

Clemildo A lves de Santana Júnior Francisco Ferreira Rocha
CPF 632.493.164-15
CPF 040.734.524-87
Dire tor do SINPRO/PE
Coord. Exe cut. do SINEPE/PE
Maria Júlia Vergeti de Menezes
CPF 304.099.344-53
Repre sentante da Categoria

José Ricardo Dias Diniz
CPF 070.625.834-72
Preside nte do SINEPE/PE

ILMO. SR. DR. DELEGADO REGIONA L DO TRA BA LHO EM
PERNA MBUCO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
no Estado de Pernambuco – SINEPE/PE, Carta Sindical
registrada no livro deze sse is, às fls. 46, em 27 de se tembro de
1946, re fe rência Processo nº MTIC 414625 de 1946, CNPJ nº
11.009.990/0001-45, com ende re ço na R ua Amé lia, nº 304 - Graças
– C EP 52011-050 - Re cife /PE, re presentado por seu pre sidente, José
R icardo Dias Diniz, CPF nº 070.625.834-72, e Sindicato dos
Professores no Estado de Pernambuco – SINPRO/PE, Carta
Sindical registrada no livro 16, às fls. 6, em 17 de julho de 1945,
re fe rência Proce sso nº DNT 53.380/1945, com alte ração no Processo
nº MTB 318.560/77, C NPJ nº 12.586.574/0001-72, com ende re ço à
Rua Almeida C unha, 65 – Boa Vista – C EP 50050-480 – Re cife – PE,
representado por sua dire tora, Suely Santos, CPF nº 070.584.38404, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SR T/TEM
nº 01, de 24 de março de 2004, solicitam o depósito, registro e
poste rior arquivamento da presente Conve nção Cole tiva de Trabalho
firmada pe los represe ntantes autorizados na assemblé ia ge ral da
categoria profissional realizada no auditório do SINPRO/PE, Rua

Alme ida C unha, 65 – Boa Vista – Re cife – PE – C EP: 50050-480, no
dia 20 de maio de 2008, e pela assemblé ia ge ral da categoria
e conômica, realizada no auditório do Colégio Ve ra Cruz, Av. Rui
Barbosa, nº 57– Graças – Re cife – PE, C EP: 52011-040, no dia 12
de maio de 2008, que aprovou as re ivindicações e concedeu pode res
para a negociação ou, ainda, de aprovação das cláusulas acordadas,
Para tanto apre sentam 4 (quatro) vias originais
do instrumento a se r depositado, re gistrado e arquivado nos te rmos
do inciso II, do art. 4º, da Instrução Normativa SRT/TEM nº 01, de
24 de março de 2004.
Re cife , 29 de maio de 2008.

Suely Santos
CPF nº 070.584.384-04
Dire tora do SINPRO/PE

José Ricardo Dias Diniz
CPF nº 070.625.834-72
Preside nte Sindicato Patronal

