
Vale Refeição: R$ 15,00

O Vale Refeição será pago ao trabalhador 
com jornada de trabalho de 8 horas 
diárias com o seguinte valor:

Vale Refeição

Despachante Empregado:

Gerente ou Auxiliar de Despachante :

Digitador:

Tele atendimento :

Motoboy:

Telemarketing:

Auxiliar em Associação:

R$ 1.837,08

R$ 1.333,26

R$ 1.199,88

R$ 1.009,80

R$ 1.072,44

R$ 1.036,80

R$ 1.196,10

Convênio Médico R$ 77,00

Os valores dos pisos salariais à partir de Maio de 
2016 foram conquistados em 8% de reajuste, 
ficando da seguinte forma:

Piso Salarial Despachante

 SINDAUC
Sindicato dos Empregados e Instrutores, Diretores em Auto Moto Escolas e Centro de 
Formação de Condutores categorias A E B, Despachantes de Ribeirão Preto e Região 

Informativo

Distribuição 
Gratuita

Setembro/2016

www.sindauc.com.br

Rua Conselheiro Dantas, 1077 - Vila Tibério - Ribeirão Preto Telefone: (16) 3625-5498

Auxiliar de Escritório : R$ 1.017,36

O trabalhador terá subsídio do Convênio Médico no 
seguinte valor:

O Sindicato dos trabalhadores é o responsável pela contratação da operadora do seguro de vida que será subsidiado pelos 
empregadores com o valor de R$ 11,00 (Onze Reais) mensais para cada empregado pagos pelo Empregador: As empresas 
que já concedem o seguro de vida a seus funcionários ficam desobrigadas do cumprimento desta cláusula, desde que as 
garantias sejam equivalentes as aqui estipuladas, nesta apólice deverá figurar

como “Estipulante” o Sindicato dos Trabalhadores em Despachantes de Campinas e Região, para o controle do 
cumprimento da referida clausula, com acesso e recebimento da apólice vigente e/ou canceladas; e o Empregador deverá 
figurar como Subestipulante, responsável pelos pagamentos dos Boletos referente ao Seguro de Vida.

Parágrafo 1º) As coberturas e Garantias mínimas já contratadas são: morte qualquer causa: (R$ 10.000,00) Deis Mil Reais, 
invalidez total ou parcial por acidente: (R$ 10.000,00) Deis Mil Reais, antecipação especial por doença :(R$ 10.000,00) Deis 
Mil Reais, Auxilio funeral por Morte do Titular: (R$ 2.160,00) Dois Mil Cento e Sessenta Reais. (Não reembolsável, sendo 
necessário que no momento do fato, comunicar a empresa seguradora para que a mesma tome as devidas providencias). 
Além de outros benefícios por ventura oferecidos pela seguradora;

Parágrafo 2º) No caso do fornecimento do seguro de vida pelo Sindicato dos Trabalhadores a responsabilidade de 
formalizar o contrato e fiscalizar a cobrança mensalmente será do Sindicato dos Trabalhadores junto a Corretora e empresa 
seguradora da qual informará sobre os pagamentos.

O empregador será responsável pela informação do numero de trabalhadores, fornecendo ao Sindicato dos Trabalhadores, 
todas as informações necessárias para efetivação do seguro de vida, bem como pelo pagamento dos boletos. Na rescisão 
do contrato de trabalho não poderá ser exigido à cobrança dos boletos em atraso pelo empregador.

Fica vedado o desconto de contribuição para seguro de vida, salvo expressa concordância do trabalhador.

A empresa que não fizer Seguro de Vida aos seus funcionários, ficará responsável pelo pagamento dos valores das 
coberturas do seguro caso aconteça algo com o trabalhador.

+
+ +

!
!

!

Convênios

Office Boy, Faxineiro e demais empregados : R$ 1.000,00

por dia

Seguro de Vida: R$ 11,00

O Empregador obrigatoriamente deve 
conceder um Seguro de Vida para os 
trabalhadores no seguinte valor e 
coberturas abaixo:

Seguro de Vida
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