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SEJA BEM-VINDO, 
 
 

Este Manual de Integração tem como objetivo integrar 

o servidor no âmbito do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, ETEC Professor Marcos Uchôas 

dos Santos Penchel por meio de informações essenciais e 

relativas à vida funcional – direitos, deveres, 

responsabilidades, proibições e penalidades, procurando 

esclarecer situações legais em que esteja envolvido. 

Trata-se de uma compilação de dispositivos legais para 

orientação do servidor, com a finalidade de abordar situações 

comuns a todos, oferecendo instrumentos facilitadores de 

desempenho no trabalho pela orientação de procedimentos 

comuns ao servidor celetista (administrativo e docente), tendo 

como Bibliografia – Regimento Comum, Proposta de Currículo 

por Competências, Portarias: Coordenação de Área e 

Coordenação Pedagógica, Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo. 

Ocorrendo dúvidas quanto ao contido no presente 

Manual deve o servidor, procurar as Coordenações de Área, 

Coordenação Pedagógica, Secretaria Acadêmica, Diretoria de 

Serviços e Direção da Unidade de Ensino. 

Solicitamos também a leitura do Regimento Comum 

das Etec’s, Plano Escolar, SAI – Sistema de Avaliação 

Institucional, Observatório Escolar; os mesmos serão 

disponibilizados no site  

http://www.etecmarcosuchoas.com.br/ds. 
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Centro Paula Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Centro Paula Souza é uma Autarquia do Governo do 

Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 

O Centro Paula Souza administra 211 Escolas 

Técnicas (Etecs) e 56 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 

estaduais em 161 municípios paulistas. As Etecs atendem 

cerca de 226 mil estudantes nos Ensinos Técnico e Médio. 

Atualmente, são oferecidos 127 cursos técnicos para os 

setores Industrial, Agropecuário e de Serviços. Este número 

inclui 3 cursos técnicos oferecidos na modalidade 

semipresencial, 24 cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio e 2 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já nas 

Fatecs, mais de 64 mil alunos estão matriculados nos 65 

cursos de graduação tecnológica. 
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ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos 

Penchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade: 044 - Escola Técnica Estadual Professor 

Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

Endereço: Rua Afonso Pereira da Silva, número 

96 – Vila Carmem - Cachoeira Paulista – SP 

CEP: 12.630-000 

Telefone Fax: (12) 3103 - 1493 

Telefone: (12) 3101 - 2816 

Site:  http://www.etecmarcosuchoas.com.br/ 

E-mail:  etecpta@gmail.com 
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Missão da escola 
 

“Formar profissionais, mediante um ensino de qualidade, 

preparando-os para o mercado de trabalho e para exercer a 

cidadania, com ética e comprometimento”. 

 

                         Visão da escola 

 
“Ser reconhecida como instituição inovadora, que contribui na 

formação de cidadãos e empreendedores”. 

                                

                         Valores da escola           

 

 

 Postura Ética; 

 

 Compromisso; 

 

 Integridade e; 

 

 Atenção à Sustentabilidade. 
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Admissão 

 
Funcionário Administrativo: A admissão do funcionário 

administrativo será obrigatoriamente por meio de Concurso Público e 
precedido por meio de Edital de Convocação através de publicação 
no D.O.E. 
 

Funcionário Docente: A admissão do funcionário docente 
será por meio de Concurso Público, Processo Seletivo ou em Caráter 
Excepcional. 
 

Regime Jurídico: O regime de trabalho é o da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT. 
 

Documentos: São documentos necessários para a 
admissão: 
 

 Curriculum atualizado (simplificado); 

 Cópia da carteira de trabalho (frente e verso da folha de 

Identificação da CTPS e do último registro); 

 Cópia da cédula de identidade – RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do PIS OU PASEP 

 Cópia do título do eleitor e comprovante de votação da última 

eleição ou estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 Cópia do certificado militar ou comprovante de estar em dia 

com as obrigações militares (sexo masculino); 

 Cópia da certidão de nascimento (solteiro) ou de casamento 

(casado); 
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 Cópia da certidão de nascimento do(s) filho(s);  

 Cópia da carteira de vacinação do(s) filho(s)  até 6 anos  

 Declaração de matrícula em escola  de 7 até 14 anos  

 Declaração de matrícula em curso técnico ou superior  de 

21 até 24 anos  

 Cópia do comprovante de escolaridade (Diploma, Histórico)  

 Cópia do comprovante de Pós-Graduação Lato – Sensu 

(Especialização) e Stricto – Senso (Mestrado, Doutorado).  

 Declaração de trabalho + horário (Caso trabalhe em outra 

UE ou outro Órgão Público).  

 1 foto 3x4 recente;  

 Declaração de conta corrente - banco do brasil;  

 1 pasta verde de plástico c/ aprox. (4 cm  de largura);  

 Exame admissional (atestado de saúde ocupacional-aso em 

médico do trabalho)  

 
*A documentação acima relacionada deverá ser entregue na unidade 

de ensino, com prazo máximo até ____ dias. O atraso na entrega 

das documentações, será considerado como desistência do 

candidato. 

 
*As cópias dos documentos deverão ser apresentadas pelo (a) 

interessado (a), juntamente com os originais, a fim de que sejam 

conferidos e autenticados por servidor da própria Unidade. Não é 

necessária a autenticação dos documentos em Cartório. 
 
*Caso seja o 1° emprego favor informar a Direção de Serviço 
Administrativo para ser providenciado o PASEP. 
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Entrega de Documentação Anual 
 
 

Anualmente é solicitado pela Direção de Serviços 

Administrativos a Declaração de Acúmulo de Cargo, Declaração de 

Situação Funcional, Declaração de Dependentes, Declaração de 

Bens e a CTPS para as anotações conforme previsto em lei. 
Os documentos citados estão disponíveis no site da escola, 

no link Diretoria de Serviços Administrativos para download. 

 

Pagamento 
 
 

O pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil de cada 

mês, na agência do Banco do Brasil na qual o servidor possui conta. 
O Centro Paula Souza disponibiliza o holerite aos servidores 

através do site  http://www.e- 

folha.sp.gov.br/desc_dempagto/entrada.asp?cliente=092. Imprima 

seu holerite todos os meses para futuras consultas. 
Em seu primeiro acesso realize o seu cadastro clicando no 

link criar senha e preencha os dados solicitados. 
 

 

Horário e frequência ao trabalho 
 
 

Os servidores possuem Livro de frequência e devem ser 

responsáveis pela sua pontualidade. 
O livro de ponto é o registro de entrada e saída do servidor 

em serviço, através do qual é apurada a frequência do mês, devendo 

obedecer ao horário de entrada e saída. 
É imprescindível a assinatura no Livro de Ponto 

DIARIAMENTE, que deve ser assinado na entrada e na saída. No 

último dia do mês deverá ser assinado pelo servidor e o superior 

imediato no local destinado. 
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Planilha de Reposição e Substituição 
 
 

Quando o docente realizar substituição ou reposição de 

aulas é necessário que preencha a planilha de 

reposição/substituição que está disponível no site  

http://www.etecmarcosuchoas.com.br/ds e na “xerox” da escola. 

Após o preenchimento entregue ao coordenador do curso para que 

seja providenciado o pagamento da aula. 

 
Recadastramento Anual 

 
 

Desde 2008 o governo do Estado de São Paulo exige que 

todo servidor ativo faça o recadastramento anual no mês de seu 

aniversário. 

 O que é o Recadastramento? Atualização anual dos dados 

cadastrais de todos os servidores da ativa do Governo do Estado de 

São Paulo. 


 Quem precisa se recadastrar? Todos os servidores e empregados 

públicos civis e militares da ativa da Administração Direta, 

Autarquias, inclusive as de regime especial, e Fundações. 


O Recadastramento é obrigatório e de responsabilidade 
do servidor mesmo que esteja afastado ou licenciado. 


 Quando deve ser feito o Recadastramento? Anualmente, no mês 

do aniversário dos servidores e empregados públicos civis e 

militares. Após o recadastramento deverá ser entregue uma cópia do 

protocolo de entrega na Diretoria de Serviço Administrativo. O 

recadastramento anual deverá ser feito pela internet por meio do site:  

https://recadastramentoanual.sp.gov.br/ 
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Faltas no Trabalho 
 

Caso haja a necessidade de faltar favor avisar ao 

coordenador do curso com antecedência e entregar na Direção 

de Serviços Administrativos o Requerimento de Justificativa de 

Falta em até 02 (dois) dias úteis. 
O requerimento para justificativa de faltas está disponível no 

site  http://www.etecmarcosuchoas.com.br/ds e na xerox da 

escola. 

 
Atenção: 

A falta quando justificada o servidor terá o desconto do dia ou 

aula ao qual não compareceu. 
A falta quando injustificada o servidor terá desconto do dia ou 

aula ao qual não compareceu e do DSR (Descanso Semanal 

Remunerado). 

 
O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 

sem prejuízo do salário: 
 

a) Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do 

cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, 

declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva 

sob sua dependência econômica; 
Os professores, nas faltas por motivo de casamento e 

falecimento, têm direito (§ 3º do artigo 320 da CLT): 


 A 9 (nove) dias, por motivo de gala, ou de luto, em consequência de 

falecimento do cônjuge, pai, mãe ou filho. 

 

b) Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 

 
c) Por 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer 
da primeira semana;  
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d) Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;  
 
 
e) Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar 
eleitor, nos termos da lei;  

 

f) Quando for arrolado ou convocado para depor na Justiça;  

 

g) Paralisação do serviço nos dias que, por conveniência do 
empregador, não tenha havido trabalho;  

 

h) Período de afastamento do serviço em razão de inquérito judicial 
para apuração de falta grave;  

 

i) Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito 
administrativo ou de prisão preventiva;  

 

j) Comparecimento como jurado no Tribunal do Júri;  

 

k) Nos dias em que foi convocado para serviço eleitoral;  

 

l) Nos dias em que foi dispensado devido à nomeação para compor 

as mesas receptoras ou juntas eleitorais nas eleições ou requisitado 

para auxiliar seus trabalhos (Lei nº 9.504/97);  

 

m) Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de 

exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino 

superior;  

 

n) Nas horas em que o empregado faltar ao serviço para 

comparecimento necessário como parte na Justiça do Trabalho 

(Enunciado TST nº 155);  

 

o) Atrasos decorrentes de acidentes de transportes, comprovados 

mediante atestado da empresa concessionária.  
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Deliberação CEETEPS - 5, de 12-8-2010 

 
Dispõe sobre fixação de critérios relativos à apuração de 

faltas e apresentação de atestados médicos dos 

servidores docentes, técnicos e administrativos, 

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho, do Centro Paula Souza. 
 
O Conselho Deliberativo do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza, no uso de suas 

atribuições regimentais, com fundamento no inciso V, do 

art. 8º, do Regimento do CEETEPS, delibera: 
 
CAPITULO I  
DA APURAÇÃO DE FALTAS  
Seção I - Dos Servidores Docentes 

 
Artigo 1º - O total de horas prestadas no mês pelo docente, a 

título de horas aula, horas-atividade e horas-atividade específicas 

respeitadas as normas baixadas pelo CEETEPS, não poderá 

ultrapassar o limite de 200 (duzentas) horas, conforme parágrafo 

único do artigo 22 da Lei Complementar nº 1.044/2008. 

 
Artigo 2º - O docente que não cumprir a totalidade da sua carga 
horária diária de trabalho terá consignado “falta-dia”. 

 
§ 1º - O descumprimento de parte da carga horária diária será 

caracterizado como “falta-aula”, a qual será, ao longo do mês, 

somada às demais para perfazimento da “falta-dia”.  

 

§ 2º - A “falta-dia” ficará caracterizada e será registrada quando o 

docente completar 08 (oito) “faltas-aula”, independentemente de 

sua carga horária semanal.  
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§ 3º - Ocorrendo saldo de “faltas-aula” no final do mês, serão elas 

somadas as que vierem a ocorrer no mês subsequente, para os fins 

previstos no parágrafo anterior.  

 

§ 4º - No mês de dezembro, o saldo de “faltas-aula”, qualquer que 

seja o seu número, será considerado “falta-dia”, a ser consignada no 

último dia de exercício.  

 

§ 5º - O desconto pecuniário de “falta-dia”, a que se refere o “caput” 

deste artigo, e de “faltas-aula” deverá ser lançado em folha do mês 

da ocorrência ou no mês subsequente.  

 
Artigo 3º - A “falta-dia” de que trata o artigo anterior poderá ser 

justificada, a pedido, nos termos da legislação vigente, não 

eliminando a possibilidade do desconto financeiro. 

 
§ 1º - A “falta-dia” e “faltas-aula” justificadas em razão de moléstia, 

comprovadas por meio de Atestados Médicos, nos termos do 

Capitulo II da presente Deliberação, no primeiro dia útil subsequente 

ao da falta, não sofrerão descontos financeiros, porém serão 

consideradas para todos os demais fins.  

 

§ 2º - A “falta-aula” justificada nos termos do parágrafo anterior será 
computada para os efeitos do parágrafo 1º do artigo 2º.  

 
Artigo 4º - O desconto financeiro da “falta-dia” e “faltas-aula” será 

efetuado levando-se em conta o valor da hora-aula da categoria do 

docente e o número de aulas que deixou de ministrar. 

 
Artigo 5º - A fim de dar cumprimento à carga-horária obrigatória, as 

aulas não ministradas deverão ser objeto de reposição, sob controle 

e supervisão da Direção da Unidade de Ensino, como segue: 

 
 
 

Manual de Integração – ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel 

        13 

 

1º - pelo próprio docente faltoso que fará jus apenas à retribuição 

financeira pelas aulas dadas em reposição, não eliminando a falta 

que lhe tenha sido consignada anteriormente.  

 

§ 2º - por outro docente devidamente habilitado, conforme 
legislação vigente.  

 
Artigo 6º - O disposto nesta Deliberação aplicar-se-á, também, 

aos docentes designados para funções de Coordenador de Área, 

Responsável por Disciplina, Supervisor de Estágio e para 

desenvolver Projetos. 

 
Seção II - Dos Servidores Técnicos e Administrativos 

 
Artigo 7º - O servidor técnico e administrativo que incorrer em 

ausência total, terá consignada a falta, que deverá ser 

devidamente justificada, por escrito. 

 
§ 1º - Nas ausências não previstas em lei, mesmo que 

justificadas, o servidor terá o desconto pecuniário, que deverá ser 

lançado em folha do mês da ocorrência ou no mês subsequente.  
 
§ 2º - Nas ausências previstas em lei, desde que devidamente 

atestadas mediante apresentação de comprovante, não haverá 

desconto pecuniário.  

 
I – São considerados motivos justificados: 

 
a) os previstos no artigo 473 da CLT;  

 

b) a ausência do empregado devidamente justificada, a critério da 
administração do estabelecimento;  
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c) a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do 
empregador, não tenha havido trabalho;  

 

d) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do 

trabalho e a doença do empregado, devidamente comprovada, até 

15 dias.  

 
Artigo 8º - O não cumprimento regular do horário de trabalho não 

poderá ser considerado como falta, ensejando apenas o desconto 

das horas não trabalhadas, devendo ser somados todos os atrasos 

(minutos/horas), bem como o desconto semanal remunerado, nos 

termos da legislação trabalhista. 

 
Parágrafo único - Não serão consideradas ausências parciais, os 

atrasos não excedentes a cinco minutos, observado o limite máximo 

de dez minutos diários. 
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Direitos e vantagens 
 
Vale Refeição: O servidor, administrativo ou docente, cujo salário 

bruto esteja dentro da faixa estipulada (para o ano de 2015 

corresponde a R$  2.996,25), faz jus ao vale-refeição, sendo o 

benefício proporcional aos dias efetivamente trabalhados. Este 

benefício é controlado pela Secretaria de Gestão Pública do 

Governo do Estado de São Paulo. Consulte a cota anual no site:  

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/crh/npp.htm.  
São descontados os dias de falta e férias do funcionário. 

Em caso de perda ou roubo do cartão o próprio servidor deverá 

solicitar a 2º via do cartão, através do telefone 0800 880 3167. 

 
Vale Transporte: O servidor, administrativo ou docente, cujo 

salário bruto esteja dentro da faixa estipulada (para o ano de 2015 

corresponde a R$  4.824,00), pode optar em receber o Vale 

Transporte. O servidor receberá seu benefício pelos dias úteis 

trabalhados, ou seja, se o referido mês compreender a 30 (trinta) 

dias será excluído os sábados, domingos, feriados e faltas e 

férias. Serão descontados 6% da remuneração do funcionário, o 

que exceder a esse limite será de responsabilidade da Instituição 

CEETEPS. Este benefício é exclusivamente para locomoção 

trabalho X residência, caso o servidor descumpra as normas 

estabelecidas acarretará a devolução do valor indevidamente 

despendido e aplicação de sanções previstas em lei. 

 
Adicional por tempo de serviço (garantia Constitucional): O 

servidor terá direito, a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 

exercício, portanto 1825 (Hum mil e oitocentos e vinte e cinco) 

dias trabalhados contínuos ou não, descontados os impedimentos 

legais, ao Adicional por Tempo de Serviço, correspondente a 5% 

(cinco por cento) do salário. 
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Gratificação por trabalho noturno: Considera-se trabalho noturno, 

o período compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 

as 5 (cinco) horas do dia seguinte. A hora do trabalho noturno será 

computada como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 

segundos, para esse efeito sua remuneração terá acréscimo de 20% 

(vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna, para funcionário 

que tenha seu horário estabelecido pela instituição. 

 

Licença gestante / salário maternidade: À servidora gestante será 

concedida pelo INSS, mediante inspeção médica oficial, licença de 

120 (cento e vinte) dias. É proibido o trabalho da mulher grávida no 

período de 4 (quatro) semanas antes do parto. 

 

Licença Paternidade: O servidor faz jus à licença paternidade de 5 

(cinco) dias, contados da data do nascimento da criança, devendo 

ser apresentado, para tanto, o pedido com a certidão de nascimento 

da criança, até o 1º (primeiro) dia útil após o nascimento da criança. 

 

Incorporação de Décimos (Art. 133): O servidor com mais de 05 

(cinco) anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a 

exercer função/emprego que lhe proporcione remuneração superior, 

incorporará 1/10 dessa diferença, por ano, até o limite de 10/10 
décimos, conforme artigo 133 da Constituição do Estado de São 

Paulo de 1989. 

 
Auxílio Criança: Terá direito a concessão e pagamento, a servidora 

técnico-administrativo e docentes que tenha filhos ou dependentes 

legais na faixa etária entre 4 meses a 6 anos e 11 meses. Nas 

mesmas condições, o servidor técnico-administrativo que, em razão 

de viuvez, invalidez do cônjuge, separação legal ou de fato, tenha a 

guarda de filhos ou dependentes legais. O servidor terá direito ao 

benefício desde que a renda familiar não ultrapasse o limite de 6 

vezes o menor salário do CEETEPS, estabelecido no Plano de 

Carreira do Servidor Técnico/Administrativo e Docentes. 
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Salário Família: O benefício é concedido aos servidores 

Técnico/Administrativos e Docentes de baixa renda para ajuda à 

manutenção de seu(s) filho(s). Esse benefício é pago aos 

servidores Técnico/Administrativos e Docentes com salário 

mensal estabelecido na Portaria Interministerial MPS/MF em 

vigência, e que tenham filhos com até 14 anos de idade ou 

inválidos de qualquer idade, e não depende de carência mínima. 

Para fins de salário-família são equiparados aos filhos, os 

enteados e os tutelados que não possuem bens suficientes para o 

próprio sustento. 
 

Auxílio Reclusão: Os dependentes do segurado que for preso 

por qualquer motivo, têm direito a receber o auxílio-reclusão 

durante todo o período da reclusão. O benefício será pago se o 

trabalhador não estiver recebendo salário da empresa, auxílio-

doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. 

Não há tempo mínimo de contribuição para que a família do 

segurado tenha direito ao benefício, mas o trabalhador precisa ter 

qualidade de segurado. 

 
Previdência Complementar: Os servidores, administrativos ou 

docentes, podem optar por contribuir em previdência 

complementar. As contribuições serão descontadas em folha de 

pagamento da seguinte maneira: 

Ativos: Servidores que recebem acima do teto do INSS - R$ 

4.663,75 (ano 2015). Possuem a contrapartida do governo.                  

Os participantes podem optar pelo percentual de sua 

conveniência, porém a contrapartida será no máximo de 7,5 %. 

Facultativos: servidores que recebem abaixo do teto (INSS), 

também podem fazer sua adesão e optar pelo percentual de sua 

participação, porém não recebem a contrapartida do governo. 

Autopatrocinados: servidores que perdem o vínculo 

empregatício, mas continuam com o plano de previdência 

complementar. Efetuando pagamento através de boleto bancário. 

Maiores informações consulte: www.spprevcom.sp.gov.br 
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Insalubridade: Tem direito ao Adicional de Insalubridade todos os 

servidores que realizam atividades insalubres, independentemente 

do regime jurídico. A insalubridade é solicitada pela unidade de 

ensino. 

 

Curso de Integração para Servidores Integrantes em formato 

EAD: O curso está disponível através do link: ucrh.fundap.sp.gov.br 

e esclarece dúvidas sobre como funciona o serviço público, quais 

são seus direitos e deveres e o que é esperado dele enquanto um 

representante do Estado. O curso é totalmente livre, não é 

necessário o cadastramento de usuário e senha. 

 

Atribuição de Aulas 

 

 

A atribuição de aulas seguirá a Instrução CETEC № 

001/2010, por ser extensa é recomendada a sua leitura no site  

www.cpscetec.com.br. 

 

A citada instrução menciona os itens que constituem o 

sistema de pontuação docente, como por exemplo, 

titulação/atualização, produção acadêmica, experiência profissional, 

assiduidade e pontualidade. 
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Férias 

 
Dos servidores Administrativos 

 

A época da concessão das férias será a que melhor 

atender aos interesses da Administração (artigo 136 da CLT). O 

servidor não poderá entrar em gozo das férias, sem que 

apresente na área de pessoal a Carteira de Trabalho para que 

seja anotada a respectiva concessão (Artigo 135 da CLT). 

Após cada período de 12 (doze) meses da vigência do 

contrato de trabalho, o servidor terá direito a férias, na seguinte 

proporção (Artigo 130 da CLT): 

 
Número de  dias 

de faltas 
Total de dias de 
Férias 

De 0 a 5  30 
   

De 06 a 14  24 
   

De 15 a 23  18 
De 24 a 32  12 

Acima de 32  00 
 
Férias do corpo docente 

 
O CEETEPS concede férias a todos os docentes sempre 

no mês de janeiro, visando atender a uma necessidade da 

instituição, que consiste em coincidir as férias dos docentes com 

as férias escolares (discentes). 

Os docentes admitidos a menos de 12 (doze) meses 

gozarão férias proporcionais ao tempo de serviço, iniciando-se 

então, novo período aquisitivo. 
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Dispensa / Rescisão 

 

 

A dispensa/rescisão pode ocorrer pelos seguintes motivos: 

 

SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADO: Caracteriza-se quando 

o empregado solicita dispensa do emprego ou função 

correspondente sem motivo aparente; 

 

COM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADO: Os motivos estão 

previstos no artigo 483 da CLT, os quais preveem esta possibilidade 

em razão do empregador não cumprir as obrigações legais ou 

contratuais ajustadas entre as partes; 

 

SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR: Quando o empregador 

dispensa o empregado sem justo motivo, ou seja, sem motivo 

aparente; Inclui-se nesta causa, também, a dispensa de docente 

admitido por prazo indeterminado quando, na sessão de atribuição, 

ficar impossibilitado de receber qualquer espécie de aulas e não 

estiver protegido pela estabilidade constitucional; 

 

COM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR: Quando o 

empregador demite o empregado por motivo grave. No CEETEPS, 

tal dispensa somente é praticada após regular procedimento 

administrativo disciplinar e competente ato da Superintendência 

aplicando tal penalidade; 

 

POR TÉRMINO DE CONTRATO: Tal dispensa é praticada quando 

satisfeita alguma das condições da cláusula de vigência do Contrato 

Individual de Trabalho de prazo determinado, inclusive a condição 

prevista no artigo 445 da CLT (contrato não poderá ultrapassar o 

período de 2 (dois) anos de vigência); 
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POR APOSENTADORIA: Dispensa praticada em decorrência da 

aplicação do Comunicado CRHE nº 06, de 20 de junho de 1995. 

Para seu processamento, deverão ser observadas as disposições 

da Instrução nº 09/1997 – SARH (antigo Serviço de Administração 

de Recursos Humanos – SARH), exceto no que se refere à data 

do afastamento e baixa na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS, devendo ser utilizada, para tanto, a data 

subsequente ao do último dia trabalhado; 

 

MORTE: Dispensa decorrente do falecimento do empregado. 
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PROTOCOLO 
 
 
 

Declaro ter recebido, nesta data, o Manual de Integração do 

Servidor Celetista, comprometendo-me com sua leitura e 

atendimento às instruções nele contidas. 
 
 
 
 

Cachoeira Paulista, ____ de _______________ de ____  
 
 
 
 

Nome por Extenso 
 

 
_________________________________. 

 

 
Assinatura  
_______________________________________. 

 
 
 

 
Esta folha deverá ser destacada e arquivada no prontuário 
do servidor. 
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