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VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção
Coletiva de Trabalho no período de 1º de março de
2020 a 28 de fevereiro de 2021 e a data-base da
categoria em 1º de março.



PISO SALARIAL

O piso salarial praticado na Educação Superior, considerando os valores pagos em 1º de
março de 2019, será reajustado em 1º de março de 2021, mediante a integralização do
percentual de 3,92 (três inteiros e noventa e dois centésimos de inteiro por cento),
correspondendo a hora aula a R$ 37,11 (trinta e sete reais e onze centavos).

Parágrafo Único  – O previsto nesta cláusula estabelece o patamar remuneratório
mínimo da Educação Superior, não vinculando as demais etapas das tabelas salariais
constantes em Planos de Carreira Docente ou Planos de Cargos e Salários, as quais
deverão observar tão somente os índices e prazos na Cláusula Quarta do Reajuste
Salarial, podendo o empregador fazer o correspondente ajuste na regulação dos
respectivos planos.



REAJUSTE SALARIAL

O salário dos professores na Educação Superior,
considerando os valores pagos em 1º março de 2019, será
reajustado, em 1º de março de 2021 pelo percentual
equivalente a 3,92% (três inteiros e noventa e dois
centésimos de inteiro por cento), sobre o salário devido em
março de 2020.



REAJUSTE SALARIAL
Parágrafo 1º – Entende-se por salário de março de 2019 aquele resultante da aplicação do índice de reajuste previsto
na Convenção Coletiva de 2019, ressalvados eventuais acordos que tenham ensejado aumentos declaradamente sem
caráter antecipatório.

Parágrafo 2º – O salário de março de 2021 será resultante da aplicação do percentual de reajuste (três inteiros e
noventa e dois centésimos de inteiro por cento) calculado sobre o salário de março de 2019.

Parágrafo 3º – O salário de março de 2021 constituirá a base de cálculo para a data-base de 2021.

Parágrafo 4º – Juntamente com o pagamento dos salários de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, será pago um abono
mensal em quantia equivalente a 1,96% (um inteiro e noventa e seis centésimos de inteiro por cento) do salário de
março de 2020.

Parágrafo 5º - Os abonos previstos para o salário dos meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 não integrarão a
base de cálculo de férias e gratificação natalina (13º salário).



ESTÁGIOS
As instituições de ensino pagarão as despesas com o transporte do
professor havidas em razão de trabalho de supervisão de estagiários,
mediante apresentação dos respectivos comprovantes.
...
Parágrafo 5º - Ficam dispensados do pagamento a que se refere esta
cláusula as instituições que contemplem este pagamento similar em
normas internas, plano de carreira ou plano de cargos e salários já
existente.

Parágrafo 6º - Em qualquer hipótese, fica garantido o pagamento
mínimo, conforme fórmula prevista no Parágrafo 1º desta Cláusula.



DO CÁLCULO E
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor
do 13º salário até o dia 06 de novembro de 2020, com base na média
da remuneração percebida entre janeiro e setembro,
independentemente de solicitação do professor, devendo a parcela
restante ser paga até o dia 15 (quinze) de dezembro de 2020.



ESTABILIDADE DO APOSENTANDO

O professor com 3 (três) anos ou mais de contrato, que estiver, no
máximo, a 3 (três) anos da aposentadoria por tempo de contribuição,
proporcional ou integral, ou ainda por idade, gozará de estabilidade
no emprego e na carga horária até a data da aquisição do direito à
aposentadoria.



ESTABILIDADE DO APOSENTANDO

Parágrafo 1º - O professor que não informar e comprovar, por escrito,
ao estabelecimento de ensino a aquisição do seu direito à
estabilidade no prazo de 90 (noventa) dias a contar do momento em
que adquirir o direito, perderá a garantia instituíd nesta cláusula.
 
Parágrafo 2º - O professor poderá exercer a prerrogativa que lhe
assegura esta cláusula uma única vez.



ESTABILIDADE DO APOSENTANDO

Parágrafo 3º - O professor   que informou e comprovou, por escrito, o seu direito à estabilidade até 11 de
novembro de 2019, ou seja, antes da Emenda Constitucional n. 103/2019 e, portanto, goza da estabilidade
aposentando e que diante das regras de transição teve estendido seu período para que se efetive a
aposentadoria por tempo de contribuição, proporcional ou integral, ou ainda, por idade, terá estendida a
estabilidade prevista no caput para que seja reconhecido o seu direito, pelo período que faltar para a
efetiva aposentadoria, limitado a 18 (dezoito) meses.
 
Parágrafo 4º -     A estabilidade prevista no parágrafo terceiro encerra-se quando o professor cumprir o
pedágio necessário para atingir a aposentadoria que teria direito quando apresentou o requerimento de
estabilidade ao estabelecimento de ensino, seja ela por tempo de contribuição, proporcional ou integral
ou ainda por idade, independentemente do valor do benefício que resulte da aplicação do fator
previdenciário ou da incidência de condições pessoais que eventualmente interfiram no cálculo.



ESTABILIDADE DO APOSENTANDO

Parágrafo 5º - Caso o tempo adicional de até 18 (dezoito) meses seja insuficiente para a
aposentadoria, faculta-se ao professor, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do registro da presente
Convenção Coletiva de Trabalho, manifestar, por escrito, ao empregador, a desistência dessa garantia
com a finalidade de usufruir, integralmente, de novo período de garantia de emprego quando reunir os
requisitos previstos no caput, devendo, o professor, nessa oportunidade, apresentar novo comunicado ao
empregador, nos termos do parágrafo primeiro, constituindo exceção à previsão do parágrafo segundo.
 
Parágrafo 6º – Havendo divergência entre o professor e seu empregador quanto à contagem do tempo de
contribuição para aquisição do direito aos benefícios mencionados no caput, será concedido um prazo
adicional de 30 (trinta) dias para que o professor obtenha documentação oficial hábil para a desejada
comprovação.



DIA DO PROFESSOR

O Dia do Professor será comemorado em 13 de outubro de 2020, data
em que não haverá atividade docente, nem compensação das
respectivas horas não trabalhadas.



DA VALIDADE DOS ACORDOS – APLICAÇÃO DA LEI
14.2020/2020

Os acordos individuais já firmados com base na Medida Provisória nº 927/2020, na Medida
Provisória nº 936/2020 e Lei 14.020/2020 serão válidos, sem a participação do SINPRO
CAXIAS. 

Parágrafo 1º - Os acordos individuais que vierem a ser firmados a partir de 03 de agosto
de 2020 deverão ter a participação do SINPRO CAXIAS, independentemente do salário
percebido pelo professor acordante.

Parágrafo 2º -Os acordos individuais firmados entre o estabelecimento de ensino e os
professores que ministram aulas no turno inverso e no nível da educação nfantil, e que
não estão ministrando aulas remotamente, não necessitam da participação do Sindicato,
prevista no caput.



CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

O recolhimento da contribuição assistencial, no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do salário do mês de
agosto de 2020, será efetuado em consonância com a
legislação vigente na data do desconto, devendo ser
operacionalizado com base nos parágrafos a seguir
ajustados.


