
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

 

 

Acordo Coletivo de Trabalho que entre si fazem, de um lado a FacTI – 

Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação, 

neste ato, representada pelo seu diretor, doravante denominada 

simplesmente FUNDAÇÃO e do outro lado o SinTPq – SINDICATO 

DOS TRABALHADORES EM PESQUISA, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA,   estabelecido à av. Esther Moretzshon Camargo, 61, na 

cidade de Campinas, Estado de São Paulo, doravante denominado 

simplesmente SinTPq, observadas as cláusulas e condições abaixo. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ABRANGÊNCIA 

 

1.1 As disposições estabelecidas neste instrumento aplicam-se aos 

contratos de trabalho em vigor ou que vierem a ser firmados durante 

a sua vigência, conforme item 14.1. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - AJUSTE SALARIAL 

 

2.1 Os salários dos empregados da FUNDAÇÃO, vigentes em 

31/03/2004 serão reajustados em 01/04/2004, conforme Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) medido entre 

01/04/2003 a 31/03/2004, em 6,62% (seis virgula sessenta e dois por 

cento). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - AJUSTE PROPORCIONAL 

 



3.1 A FUNDAÇÃO praticará os salários previstos em sua tabela para os 

empregados admitidos após a data-base, desconsiderando deste 

modo, a figura da proporcionalidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA - ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º 

SALÁRIO  

 

4.1 A primeira parcela do 13º Salário de 2.004 será antecipada por ocasião 

das férias.  

 

 

Parágrafo Primeiro - Aos empregados que não forem concedidas férias até 

o mês de junho a primeira parcela será antecipada até 30/06. 

 

Parágrafo Segundo – Os empregados que não desejarem receber a 

antecipação da primeira parcela do 13° (décimo terceiro) salário deverão 

manifestar sua opção, por escrito, perante a FUNDAÇÃO, em até 10 (dez) 

dias após a assinatura deste Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUINTA – COMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS 

 

5.1 A FUNDAÇÃO terá uma comissão composta por três membros, 

para tratar dos seguintes assuntos: 

 

1- O plano de saúde da Fundação, para negociações de custo e 

vantagens para uma possível melhora para os funcionários.  

 

2- A Implementação e divulgação do plano de carreira, cargos e salários 

da Fundação. 



 

5.1.1 A comissão de que trata o item 5.1 terá seus membros eleitos em 

assembléia realizada pelo SinTPq. 

 

CLÁUSULA SEXTA – SEGURO DE VIDA 

 

6.1 A FUNDAÇÃO implementará o seguro de vida em grupo de seus 

funcionários arcando integralmente com as despesas. 

 

CLÁUSULA SETIMA - TRANSPORTE 

 

7.1 A FUNDAÇÃO concederá, integralmente, VALE TRANSPORTE, 

desde que o funcionário comprove a necessidade de uso de transporte 

público para se deslocar de sua residência ao local mais próximo onde 

circulam o transporte fretado e vice-versa. 

  

CLÁUSULA OITAVA - COMPENSAÇÃO DE HORAS 

 

8.1 As horas extras trabalhadas em um dia, previamente informadas e 

autorizadas pela gerência imediata, poderão ser compensadas pela 

correspondente diminuição de horas de trabalho em outro dia, dentro 

do mesmo mês ou no máximo no mês subseqüente ao da realização 

da hora-extra, sem qualquer efeito pecuniário ao trabalhador, 

respeitado, contudo, o limite máximo da jornada diária de 10 horas. 

 

Parágrafo Primeiro: A FUNDAÇÃO poderá liberar o trabalho em dias 

úteis intercalados com feriados e finais de semana, por meio de 

compensação anterior ou posterior dos respectivos dias, mediante acréscimo 

na jornada, de segunda a sexta-feira. 



 

Parágrafo Segundo: O trabalho realizado aos domingos e/ou feriados, ou 

entre as 22:00 horas e 05:00 horas serão pagos conforme a CLT, não 

estando sujeitos à compensação.  

 

CLÁUSULA NONA – NOVOS EMPREGADOS 

 

9.1 Para todos os novos empregados a serem admitidos, a FUNDAÇÃO 

entregará uma cópia do presente Acordo Coletivo de Trabalho, 

juntamente com carta de apresentação do SinTPq e o formulário 

para filiação ao SinTPq, se comprometendo a  enviar os formulários 

preenchidos para o sindicato dentro do mês de admissão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - SINTPQ/FUNDAÇÃO 

 

10.1 A FUNDAÇÃO receberá os diretores do SinTPq da categoria 

profissional e seus assessores, desde que pré-avisada com 24 horas de 

antecedência da visita, e pré-estabelecido o assunto ou agenda de 

reunião. 

 

10.2 Será concedido, pelo menos uma vez por mês, espaço nas instalações 

da FUNDAÇÃO para que o SinTPq possa distribuir seus boletins 

assim como realizar as filiações dos trabalhadores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - QUADROS DE AVISO 

 

11.1 A FUNDAÇÃO reservará local para a afixação de avisos do SinTPq, 

em local interno e apropriado, limitados os avisos, porém, aos 

interesses da categoria, sendo vedada, por conseguinte, além do que é 



expressamente defeso por lei, a utilização de expressões 

desrespeitosas em relação à FUNDAÇÃO e  Categoria Econômica.  

 

11.2 As informações de que trata o item 11.1, para que sejam afixadas, 

deverão ser prévia e formalmente autorizadas pela direção da 

FUNDAÇÃO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESCONTO PARA O SinTPq 

 

12.1 A FUNDAÇÃO se compromete a descontar de todos os seus 

empregados, diretamente na folha de pagamento, em favor do 

SinTPq, as mensalidades daqueles que forem associados, 

contribuições financeiras obrigatórias e outras aprovadas em  

Assembléia Geral da categoria. 

 

Parágrafo Primeiro – Por conta do presente Acordo Coletivo, a 

FUNDAÇÃO descontará de todos os seus empregados, não sócios do 

SinTPq, 3% (três por cento) do salário nominal a título de taxa de 

Fortalecimento Sindical, sendo 0,5% (meio por cento) ao mês, começando 

no mês posterior ao da assinatura do Acordo Coletivo. 

 

Parágrafo Segundo - Os empregados que não concordarem com os 

descontos terão o direito de oposição, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da 

assembléia, devendo manifestar-se contrariamente aos descontos na sede do 

SinTPq, sito à av. Esther M. Camargo, 61, JD Santana, que informará a 

FUNDAÇÃO os nomes dos trabalhadores que optaram por não contribuir.  

 



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - HOMOLOGAÇÃO DE 

RESCISÕES 

 

13.1 A FUNDAÇÃO fará todas as homologações de rescisões do 

contrato de trabalho no SinTPq, mesmo aquelas de empregados com 

menos de um ano de emprego.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VIGÊNCIA 

 

14.1 O presente Acordo Coletivo de Trabalho vigorará pelo período de 

01/04/2004 a 31/03/2005.  

 

 

________________________            ___________________________ 

SinTPq      FacTI 

      


