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i. FINALIDADE 

Disciplinar, em âmbito geral, os direitos e 

deveres de todos os colaboradores no âmbito 

da Fundação .de Apoio e Desenvolvimento ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão - Fadepe. 

2. PROVIMENTO DE CARGOS 

2.1.0 Regime de contratação dos colaboradores 

da Fadepe é o celetista, podendo ser o 

contrato firmado por prazo indeterminado 

ou determinado. Nesse último caso, a data 

de término do contrato acompanha a data de 

término do projeto ao qual o colaborador está 

vinculado. 

O Cargo Efetivo será preenchido por 

meio de admissão ao Quadro de Funcionários 
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previamente autorizada pela Direção Executiva. 

2.2.1. Todo colaborador será admitido através 

de contrato de experiência que poderá ser 

renovado nos termos da CLT, exceto nos casos 

de readmissão. 	 - 

2.2.2. A readmissão somente poderá ocorrer 

» 	após seis meses do desligamento dó 

- colaborador e será peviamente autorizada pela 

Diretoria Executiva. 

3. FUNÇÃO GRATIFICADA 

3.1. A Função Gratificada será exercida 

exclusivamente, por colaborador ocupante de 

Cargo Efetivo e formalmente designado pela 

Diretoria Executiva. 
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3.2. A critério da Diretoria Executiva, o ocupante 

de Função  Gratificada pode ser destituído de 

sua função, ocasião em que cessará o direito 

ao recebimento da gratificação, não cabendo 

nenhum ânus à Fadepe pela cessação desse 

pagamento: 

33. O valor da Gratificação será estabelecido 

pela Direção Executiva, conforme legislação 

vigente. 

4. JORNADA DE TRABALHO 

4.1. A duração da jornada dos colaboradõres da 

Fadepe varia de acordo com a necessidade do 

projeto em que estiverem alocados, respeitado 

o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) 

horas semanais. 

rÁ 
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41.1. O horário do expediente também varia de 

acordo com o projeto, observando, todavia, que 

a Fadepe Gestora funciona para atendimento 

ao público de segunda a sexta-feira, de 8h às 

17h. 

42. É proibida a entrada ou permanência do 

colaborador no local de trabalho, em horário 

distinto de seu expediente. 

s 

4.2.1. O limite máximo de tolerância diária é de 

5 minutos para registro antecipado ou atrasado 

do ponto na entrada e ou saída, de forma que 

a soma das duas não ultrapasse 10 minutos 

diários permitidos por lei. 

4.3. Será concedido intervalo diário para lanche 

de 15 (quinze) minutos por turno (manhã e 

tarde). 
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4.3.1 O período déstinadó a intervalo para 

lanche não poderá ser utilizado . para fins 

de compensação de hora negativa ou saída 

antecipada e não será cumulativo, ou seja, 

deverá ser cumprido por turno. 

4.4. É proibida a supressão ou diminuição do 

intervalo para almoço;  que não poderá ser 

inferior a uma hora diária; nem tampouco, 

superior a duas. 

5. HORA EXTRAORDINÁRIA. 

Disciplinar, em âmbito geral, os direitos. e 

deveres .de todos os colaboradores no âmbito 

da Fundação de-Apoio e Desenvolvimento ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão - Fadepe. 
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autorização do responsável pelo setor em que 

o colaborador 

5.1.1. A solicitação de prorrogação do horário de 

trabalho será formalizada através de formulário 

próprio (de cada projeto) de Solicitação Horas 

Extraordinárias. 

5925 A realização de hora extra antes do início 

do expediente do colaborador deverá respeitar 

o intervalo interjornada de 11 horas, e somente 

acontecerá em casos excepcionais, mediante 

justificativa e autorização do responsável pelo 

setor em que o colaborador estiver alocado ou 

do coordenador do projeto. 

5.21. Necessidade de serviço externo 

5.3. Acarretará hora extra a supressão do 



horário intrajorna.da (horário de almoço),  bem 

como a redução do intervalo de 11 horas entre 

jornadas, práticas que estão desautorizadas ao 

colaborador. 

5.4. As horas extraordinárias realizadas pelo 

colaborador devem ser registradas no Ponto 

Eletrônico e serão apuradas mensalmente pelo 

Setor de Gestão de Pessoas. 

5.4.1. O limite máximo de realização de horas 

extraordinárias é de 2 (duas) horas diárias, que 

serão remuneradas da seguinte forma: 

1 - quando realizadas de segunda -  feira à sábado, 

com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 

sobre o valor da hora normal de trabalho; 

II.- quando realizadas aos domingos e feriados 

civis ou religiosos com o acréscimo de 100% 
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(cem por cento). 

5.5. A Fundação efetuará o pagamento das 

horas extraordinárias na folha de pagamento 

do mês subsequente. ao  período da apuração 

e a média das horas extraordinárias será 

considerada 	para o pagamento de. férias, 

repouso semanal remunerado e 13 Salário 

percebidas pelo colaborador. 

5.5.1., No caso de pagamento de férias, 

considerar-se-á 	a 	média 	das 	horas 

extraordinárias realizadas durante o respectivo 

período aquisitivo. 

53.2. Para pagamento do 132  salário, serão 

consideradas 	as 	horas . extraordinárias 

realizadas de janeiro a dezembro do ano de 



de janeiro a dezembro do ano de competência 

do 13 2  salário. 

5.6. Ocorrendo necessidade imperiosa, a Direção 

Executiva poderá autorizar •previàmente, 

mediante concordância 'do Ministério do 

Trabalho e Emprego, a extensão do limite diário' 

de trabalho extraordinário convencionado, 

seja para fazer face a motivo de' força  maior, 

seja para atender à realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa 

acarretar' prejuízo manifesto. 

5.7. A realização de hora extraordinária 

sem autorização prévia ensejará sanção ao 

colaborador.  
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ri 	. Documento de 
Comprovação 

Até dois dias 
consecutivos no 
caso de morte 

do 
cônjuge, 

avós, pais, filhos, Certidão de 
Falecimento netos; óbito. 

irmãos ou 
• pessoa 

registrada 
como 

• dependente do 
colaborador a • 

contar a partir 
do dia do 

fa l ec i men to *. 

Três dias 
consecutivos 

Casamento contados a partir Certidão de 
do dia do Casamento. 

casamento no 
civil. • 

6. FALTAS E LICENÇAS  LEGAIS 

6.1. São consideradas faltas e licenças legais: 
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N 2  de Dias Documento de 
Comprovação 

Criança ate 01 
(um) ano de 

idade, o período 
de licença será 
de 120 (cento 

• Licença e vinte) dias. 
,maternidade Criança a partir 
em caso de de 01 (um) ano 
adoção ou até 04 (quatro) Termo judicial 
obtenção anos de idade, de guarda à 
de -guarda o período de adotante ou 

judicial licença será de 60 guardiã 
para fins de (sessenta) dias. 
adoção de Criança a partir 

criança de 04 (quatro) 
anos até 08 (oito) 

anos de 
idade, o período 

• 
de licença será de 
30 (trinta)_dias. 

05 (cinco) dias Documento 
Licença contados da emitido pelo 

1 paternidad data do - 	Juiz. 

[ 

nascimento. J1 



N 2 de Dias Documento de 
Comprovação 

Declaração da 

Doação 01 (um) dia a instituição 
voluntária de cada 12 meses onde foi 

sangue de trabalho. realizada a 
coleta do 
sangue. 

Documento 
Alistamento 02 (dois) dias comprobatório 

eleitoral consecutivos ou do compareci- 
não • mento à justiça 

eleitoral 

O número de dias Dedaração do 
a ser local de 

Alistamento concedido compareci- 
para serviço dependerá do mento para 

militar tempo alistamento 
necessário para o serviço militar. 

alistamento. 

Os dias Declaração 
Realização necessários para emitida pela 

de vestibular a universidade. 
realização do 

- 	
- exame. 

/ 
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Compareci- 
mento em 

juízo 

A critério do(a) 
juiz(íza). 

Citação/inti- 
mação 

Acompanha- 
mento de 
consultas 
médicas e 
exames 	- 

complemen- Até 02 (dois) Atestado 
tares dias. médico 

durante o 
período de 
gravidez de - 

esposa ou 
companheira  

Acompanha- 
mento de 
filho até 6 01 (um) dia por Atestado 
(seis) anos ano médico 

em 
consulta 
médica  



Documento d 
•IiiI .1 .1'bIt. 

Aborto 02 (duas) Atestado 
involuntário semanas. médico oficial. 

Convocação Será o dobro Declaração 
pela Justiça dos dias érn que expedida pela 

Eleitoral para atendeu à Justiça Eleito~ 
.trabalhar nas convocação da ral no dia 

eleições Justiça 	. seguinte ao 
Eleitoral. seu t ra ba lho .** 

• .7. FALTAS JUSTIFICADAS-E .. _  
ABONADAS 

7.1. São consideradas faltas justificadas: 

1 - execução de serviço externo para tratar 

de assuntos de interesse da Fadepe, inclusive 

participação em eventos de membros da CIPA; 

II - consultas médicas comprovadas através de 

atestado de comparecimento fornecido pelo 

i•. 



III - acompanhamento de dependente menor de 

14 anos a consulta médica comprovada através 

de atestado de comparecimento fornecido pelo 

médico ou dentista;. 

IV - . acompanhamento de pais, inválidos ou 

incapazes a consulta médica comprovada 

através de atestado de comparecimento 

fornecido pelo médico ou dentista. 

7.2. Nas ausências para. execução de 

serviços externos (exceto' . os funcíonários 

.do Almoxarifado em saídas para entrega de 

mercadorias), o colaborador deverá preencher 

um formulário de Comunicação de Serviço --  

Externo (próprio do projeto), que será validado 

pelo responsável pelo setor que. o colabrador 

estiver alocado ou pelo .coordenador do projeto 
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e entregue ao Setor de Gestão de Pessoas no 

dia seguinte ao da ausência. 

7.3. As faltas justificadas e abonadas não serão 

computadas para redução do período de férias 

7.4. O colaborador deverá procurar agendar, 

sempre que possível, as consultas médicas ou 

odontológicas em horário diferente do horário 

de expediente ou no final deste, de forma a 

não prejudicar o desenvolvimento de suas 

atribuições. 

8.. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 

8.1. As faltas não justificadas acarretarão 

desconto salarial e diminuição do período de 

férias, conforme descrição no item 9.2. 

8.2. Sempre que possível, o colaborador deverá 

0 
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comunicar sua ausência com antecedência ao 

responsável pelo setor em que está alocado de 

forma a não prejudicar o desenvolvimento de 

suas atribuições. 

9 FÉRIAS 

9.1. Após cada período de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato de trabalho, o colaborador 

terá direito a férias na seguinte proporção de 

faltas não justificadas: 

1 - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver 

faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes; 

1.1 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando 

houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 

III -. 18 (dezoito) dias corridos, quando houver 

tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 
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IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido 

de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 

9.1.1.. As ausências por motivo de suspensão 

disciplinar serão computadas para redução das 

férias como se fossem faltas não justificadas. 

9.2. Na modalidade do regime de tempo parcial, 

após cada período de doze meses de vigência 

do contrato de trabalho, o colaborador terá 

direito a férias, na seguinte proporção: 

- dezoito dias, para a duração do trabalho 

semanal superior a vinte e duas horas, até vinte 

e cinco horas; 

1 - dezesseis dias, para a duração do trabalho 

semanal superior a vinte horas, até vinte e duas 

horas; 

IK 
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IV - .doze dias, para a duração dotrabaJho 

semanal superior a dez horas, até quinze horas; 

V - dez dias, para a duração do trabalho semanal 

superiora cinco horas, até dez horas; 

VI - oito dias, para a duração do trabalho 

semanal igual ou inferior .a cinco horas. 

As férias poderão ser divididas em dois 

períodos, da seguinte forma: um período de 20 

(vinte) dias e outro de 10 (dez) ou dois períodos 

de 15 (quinze) dias. 

9.2.1. O colaborador contratado sobo regime 

de tempo parcial que tiver mais de sete faltas 

injustificadasao longo do período aquisitivo 

terá o seu período de férias reduzido à metade. 

9.3.- 0 colaborador pérderá o direito a férias se, 

no curso do período aquisitivo: 
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- for demitido e não for readmitido no prazo 

de 60 (sessenta) dias subsequentes 'à sua saída; 

II - tiver percebido benefício Auxílio-Doençá da 

Previdência Social por mais de 6 (seis) meses, 

contínuõs ou não; e 

III - tiver acima de 32 (trinta e duas) faltas não 

justificadas, durante o período. 

9.4. A programação dverá atender aos 

interesses da Fundação e assegurár a 

continuidade das atividades da unidade. 

9.5. A ordem de escolha do -períàdo na 

programação será definida.com  o responsável 

pelo setor, em comum acordo com os 

colaboradores. 

9.6. A alteração da programação de férias 
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prejuízos comprovados. 

98. A concessão das férias deverá ocorrer no 

período entre o dia seguinte após completado o 

período aquisitivo, até 11 (onze) meses a contar 

desta data, assegurando que seu término não 

ocasione a acumulação de períodos aquisitivos. 

99. O colaborador deverá optar pelo 

recebimento de adiantamento do 13 2  salário, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

da remuneração, juntamente à remuneração de 

férias, sempre no início de cada ano (janeiro) 

9.10. Caso o colaborador dê ensejo ao 

cancelamento ou adiamento do início do 

e 	

período de férias, já tendo recebido as verbas 

correspondentes, ele deverá devolvê-las, 

imediatamente, à Fadepe. 
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9.11. 	Os 	colaboradores 	cônjuges 	ou 

companheiro(a), desde que assim declarado 

ao Setor de Gestão de Pessoas, terão direito a 

férias no mesmo período, se assim o desejarem, 

desde que não resulte em prejuízo para o 

serviço. 

10. BENEFÍCIOS 

10.1. O colaborador terá direito aos seguintes 

benefícios: 

10.1.1. Auxílio à Assistência Médica: 

10.1.1.1. É facultado ao colaborador aderir a 

plano privado de assistência à saúde coletivo, 

conforme planos conquistados pela Fadepe, 

de acordo com o contrato de prestação de 

serviços de administração de planos privados de 



de assistência à saúde coletivo firmado com 

administradora registrada na ANS. 

1011.2 O colaborador, 'optando pelo benefício, 

assinará termo de adesão ao contrato de 

prestação de assistência de saúde médica 

em uma das modalidades fornecidas péla 

administradora contratada, que o vinculará à 

prestação de serviços, estabelecendo as regras 

específicas a serem seguidas. . . 

10.1.2. Seguro de Vida: 

10.1.2.1. A Fadepe concede seguro. de. vida a 

todos os colaboradores, estagiários, aprendizes 

e bolsistas. 
10.1.3. Vale-transporte: 

10.1.3.1. O colaborador que desejar usufruir do 
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benefício de vale-transporte, o fará nos moldes 

legais, devendo possuir o cartão magnético e: 

- manter atualizadas suas informações 

cadastrais, renovando-as sempre que houver 

qualquer alteração; 

II - compromete-se a utilizá-lo exclusivamente 

em seu deslocamento residência - trabalho e 

trabalho - residência. 

10.14. Vale Alimentação: 

10.1.4.1. A Fadepe concede o benefício de vale 

alimentação, por meio de cartão magnético, 

recarregado' todo dia 20 (vinte) de cada 

mês, mediante desconto de tarifa referente à 

alimentação no contracheque. 

10.1.4.2. Em caso de perda ou roubo do 



tal deve ser imediatamente comunicada. à 

Fadepe. 

11. USO DO UNIFORME E 
CRACHÁ 

11.1. O uniforme, quando fornecido pelo projeto, 

será de uso obrigatório e de acordo com as 

determinações do próprio projeto. 

- 11.2. No caso dë feriados no meio da semana, 

o uniforme deverá ser usado normalmente nos 

dias que o antecedem ou sucedem. 

, 11.3. Em caso de desligamento do colaborador, 

seu uniforme deverá ser devolvido à Fadepe 

11.4. O crachá funcional será fornecido pela 

Fadepe e seu uso é obrigatório durante todo o 
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expediente.. 

11.5. A perda ou roubo deverá ser imediatamente 

comunicado ao Setor de Gestão de Pessoas e 

o Valor' de custo da segunda via cobrado do 

colaborádor. 

12m SUBSTITUIÇÃO 

12.1. O titular de Função Gratificada, será  

substituído, em suas ausências e impedimentos  

legais, 
1.
por colaborador designado pelo superior 

imediato. 

12.2. A comunicação de ausência ou 

impedimento de titular de Função gratificada 

para fins de substituição, deverá ser feita à área 

de gestão de pessoas, tão logo seja conhecida. 



13M MOVIMENTAÇAO DE, 
PESSOAL.: 

131. Para movimentação de pessoal são 

necéssárias as seguintes condições: 

1 - existência de vaga; 

li - preenchimento,, pelo colaborador, dos 

requisitos mínimos exigidos para o exercício de 

suas atividades na nova lotação, detectado por 

meio de processo seletivo interno; 

III- •concàrdância dos superiores hierárquicos 

envolvidos na movimentação e 

IV -. prévià aprovação em exame médico 

ocupacional, quando necessário. 
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14. OBRIGAÇÕES DOS 
COLABORADORES 

1 

14.1. São obrigações de todos os colaboradores 

vinculados à Fadepe: 

14.1.1. Trabalhar com ética, cooperação, respeito 

mútuo e cortesia. Inclusive, guardando sigilo 

sobre informações que tenha em razão da 

função que exerce. 

14.1.2. Respeitar o regime de trabalho que lhe 

for determinado. 

14.1.3. Conhecer e acatar as Normas e Instruções 

da Fadepe. 

14.1.4. Zelar pela boa conservação dos materiais 

e equipamentos que compõem o patrimônio da 

Fadepe ou do projeto em que o colaborador 



estiver alocado. 

14.1.5. Desempenhar todas as suas atividades 

do local em que o colaborador esteja alocado. 

14.1.6. Ressarcir danos a que der causa. 

14.1.7. Comunicar ao superior imediato 

quaisquer fatos ou informações que possam 

interessar aos serviços, bem como qualquer 

irregularidade de que tiver ciência.. 

14.1.8 Ser imparcial em suas informações e 

decisões, evitando preferências pessoais. 

14.1.9. Submeter-se aos exames médicos 
í 

ocupacionais - admissional, periódico, para 

retorno ao trabalho e demissional - ou quando 

determinado pela Fadepe. 

 



141.10. Comunicar imediatamente ao Setor 

de Gestão de Pessoas, caso sofra ou tome 

conhecimento de que outro colaborador sofreu 

um àcidente de trabalho. 	- 

14.1.11 Informar ao Setor de Gestão de Pessoas 

as alterações de seus dados cadastrais, inclusive 

endereço domiciliar a fim de manter seus 

registros funcionais atualizados. 

14.1.12. Reembolsar imediatàrnente valores 

recebidos indevidamente; quaisquer que 

tenham sido as causas. 

14.1.13. Comunicar ao superior imediato, tão 

logo seja constatada, a impossibilidade de 

comparecer ao trabalho 

11 

30 



14.1.14. Compartilhar conhecimentos obtidos 

em cursos, eventos ou afins, que comparecer 

- por razão do trabalho ou por interesse da 

Fundação; e 

14.1.15. Defender os interesses da Fundação. 

15, RESPONSABILIZAÇOES 

15.1. O descumpriménto e a inobservância 

da - . legislação de caráter geral ou especial, 

deste Regulamento, bem como dos demais 

normativos da Fadepe, sujeitam o colaborador 

à sanção disciplinar. 

15.2. Segundo a gravidade da falta cometida, 

havendo ou não reincidência, os colaboradores 

estarão sujeitos às penalidadés a seguir 
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descritas, observados os princípios da ampla 

defesa e do contraditório: 

1. advertência verbal; 
II. advertência por escrito; 

III. suspensão por até 30 (trinta) dias; e 
IV. rescisão contratual por justa causa. 

15.3. É competência dos superiores imediatos a 

aplicação das sanções previstas acima. 

• • 15.4. Os dias de suspensão serão descontados 

da remuneração do colaborador e computados 

para efeito de férias; 

15.5. Pelo exercício irregular de suas atribuições, 

os colaboradores estarão ainda sujeitos às 

sanções cíveis, e criminais cabíveis. 

15.6. As sanções aplicadas ao colaborador - 

deverão ser registradas na sua ficha funcional. 
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15.7. 'Caso-o colaborador esteja em afastamento 

legal, a sanção será aplicada no dia do seu 

retorno ao trabalho. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1.' O presente Regulamento de Pessoal se 

aplica a todos os colaboradores da Fadep e,:  

podendo ser adaptado às necessidades 

especiais de cada projeto, desde quê seja 

atendida a legislação. 	 ' 

GLOSSÁRIO" 

1. Colaborador: Toda pessoa física que presta 

serviços de natureza não eventual à Fadepe/ 

JF, sob a dependência desta, mediante salário e' 

registrada no Quadro de Pessoal da Fundação. 
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2. Quadro de Pessoal: Conjunto de cargos 

efetivos necessários à 'realizaçãõ das atividades 

daFadepe/JF. 	' 

3. Cargo efetivo: Agrupamento de atividades 

correlatas que envolvem o mesmo grau de 

complexidade 'e responsabilidade, escalonado 

em níveis salariais, para ocupação em caráter 

permanente. 	 ' 

4. Função Gratificada: Vantagem acessória 

do vencimento em decorrência de maior 

responsabilidade e atividades específicas que 

se diferenciam das atribuições inerentes aos 

cargos efetivos e dévida durante ô período em 

que este desempenhar cargo de chefia, por 

designação da Direção. ' 

À 



S. Estagiário: Aluno regularmente matriculado 

e que esteja frequentando curso em instituição 

que mantenha cõnvênio de estágio com a 

fundação, de ensino público ou particular de 

educação superior, médio ou de educação 

profissional, e que désénvolve as atividades 

relacionadasà sua.área deformação profissional 

e de interesse da Fadepe /JF. (Regulamento 

próprio) 

6. Jornada de trabalho:, O tempo em que 

o colaborador permanece em seu local de 

trabalho, ou à disposição da Fadepe /JF 

7. Marcação diária do ponto: É o registro 

de frequência, obrigatório para todos os 

colaboradores, no Relógio Eletrônico de Ponto- 

REP,; através dê leitura biométrica digital e os 
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casos excepcionais' e devidamente autorizados, 

através da leitura do crachá ou folha de 

ponto individual. Será impressa urna via do 

comprovante de marcação do ponto para õ 

colaborador. 	 . 

8. Apuração do ponto: Cômputo das horas 

trabalhadas no período compreendido entre 

o dia 17 .  do mês anterior até o dia 16 do mês 

corrente. 	'. 
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9. Hora. negativa: Hora não trabalhada em 

virtude de eventual atraso e/ou.saída antecipada 

(tempo inferior à jornada diária de trabalho) e 

defaItas injustificadas. 

10. Hora positiva: Hora trabalhada além da 

jornada diária, devidamente autorizada, para 



compensar o saldo de horas negativas ocorrido 

no mesmo período de apuração do ponto 

mensal• 

11. Hora Extra: Hora suplementar à jornada 

diária normal de trabalho do colaborador, para 

atender situações excepcionais e.temporáriàs, 

autorizada pelo superior imediato e/ou Direção 

Executiva. 	- 

12. Faltas e licenças legais: É.ausênèiatempo rária 

do colaborador, pelos motivos previstos na 

cLT, abonados automaticamente (desde que 

devidamente comprovados) e que não geram 

descontos na remuneração e'nem redução do 	- 

n2  de dias das férias 

13. Faltas justificadas e abonadas: São ausências 
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em período parcial ou total da carga horária 

diária, cuja justificativa seja apresentada através 

de documento legal e não serão descontadas 

da. remuneração mensal. 

• 14. Faltas injustificadas: São ausências em 

período parcial ou total da carga horária diária, 

não previstas no item 11 supra e passíveis de 

desconto da remuneração mensal e computo 

do período de férias, conforme descrito no item 

12 supra. 	• 
/ 

15. Férias: Período anual de descanso, em que 

o colaborador interrompe suas atividades na 

Fundação, sem prejuízo de sua remuneração 

acrescida de pelo menos 1/3 (um terço), após 

12 (doze) meses de vigência do contrato de 

trabalho. 
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16 Benefício: Vantagem In natura" ou 

pecuniáría, paga diretamente ou indiretamente 

ao colaborador, quando obedecidos os critérios. 

estabelecidos para concessão. 

17. Contrato de aprendizagem: É o contrato de 

trabalho especial, ajustado por escrito e por 

prazo. determinado, em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de quatorze 

e menor de vinte e quatro anos, inscrito em 

programa de aprendizagem, formação técnico- 

• profissional metódica, compatível com o seu 

desenvolvimento físico, moral e psicológico, e 

o aprendiz, a executar, com zelo - e diligência,as 

tarefas necessárias a essa formação. 

18. Substituição: Designação para o exercício 

transitório de Função Gratificada, em virtude de 
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• 	ausências ou impedimentos do titular da função, 

sendo a ausência caracterizada ém razão de 

caso fortuito, incerto, casual ou acidental por 

período superior a 30 (trinta) dias. 

19. Movimentação de pessoal: Toda afteração 

de lotação do colaborador, em decorrência 

de mudança de Setor, em caráter definitivo ou. 

provisório. 

20. Vale Alimentação: É um benefício concedido 

para todos os colaboradores que se deslocam 

para exercerem as suas atividades em local 

designado pela própria Fadepe. 

Mei 
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MENSAGEM FINAL 

Prezado Colaborador, 

A Fadepetem o prazer de tê-lo como membro de nossa 

equipe. . 

Espèramos que este manual contribuá para que você - tenha 

uma longa e positiva permanência conosco. - 

"É tempo de inovar, de recriar e crescer, de trabalhar unido, - 

tempo de confiança e. parceria, de autodesenvolvimento e de 

contínuo aperfeiçoamento... tempo de.pessoas especiais! ". 

Atenciosamente, 

Equipé Gestão de Pessoas 	 . 
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• -• Recebi o Manual do Colaborador da Fadepe, estou ciente de todas as informações 

contidas neste documehto e me comprometo a seguir seus princípios e zelar pela 

imagem institucional da empresa. 

Juiz de Fora, 	de 	de 

Assinatura e Carimbo: 




