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ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE O SAAEMG E 
DIREITOS TRABALHISTAS DOS AUXILIARES DE 

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Apresentação

Esta cartilha tem o objetivo de apresentar aos Auxiliares de Administração 
Escolar informações sobre o sindicato que os representa informando o que é 
o sindicato, suas principais atividades, quem é o Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar do Estado de Minas Gerais – SAAEMG - e também 
alguns direitos trabalhistas previstos na Convenção Coletiva de Trabalho da 
Categoria, Constituição Federal e legislação em geral.

Através destas orientações esperamos esclarecer melhor a categoria e 
contribuir para que os trabalhadores tenham consciência dos seus direitos e 
possam reivindicá-los, quando descumpridos pelo empregador, sabendo como 
contactar o sindicato para receber orientações mais precisas.

Claro que este trabalho não tem a pretensão de esgotar todas as informações. 
Trata-se de um documento que alerta sobre alguns dos principais direitos e 
incentiva os Auxiliares de Administração Escolar a participarem mais das 
atividades sindicais e procurar orientações através do SAAEMG.
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O que é um sindicato e quais as suas atribuições

Sindicato tem origem na palavra francesa syndic e significa representante 
de uma determinada comunidade. Os tipos mais comuns de sindicatos são 
os representantes de categorias profissionais, conhecidos como sindicatos 
laborais ou de trabalhadores, e os de representante de classes econômicas, 
conhecidos como sindicatos patronais ou empresariais.

No caso das categorias profissionais ou de trabalhadores, trata-se de uma 
forma de organização com características de união, solidariedade e consciência 
de classe e tem como função defender os seus interesses e direitos profissionais 
e de cidadania. Todo trabalhador é livre para participar do sindicato e se tornar 
sindicalizado. É o conjunto dos trabalhadores que, organizados, estrutura, 
regula o seu funcionamento e define as formas e os objetivos da ação coletiva. 

Dentre suas principais atribuições estão defender os direitos e interesses dos 
trabalhadores tanto na esfera política quanto na jurídica; negociar melhorias 
salariais, lutar por ampliação de direitos e melhores condições de trabalho 
junto ao sindicato patronal ou diretamente com os empregadores; promover 
e incentivar a participação em seminários, congressos, assembléias e reuniões 
da categoria para desenvolver o senso crítico dos trabalhadores; lutar por 
justiça social, através da participação em processos políticos, com objetivo de 
influenciar em leis que promovam a equidade social, melhor distribuição de 
renda e garantia da dignidade dos trabalhadores de uma forma geral.

No caso do SAAEMG, rege o seu estatuto: “Trata-se de associação civil de 
direito privado, entidade de classe sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado; constituída com a finalidade de estudo, coordenação, proteção 
e representação legal, judicial e extrajudicial, bem como de integração das 
demais associações de classe, objetivando a solidariedade social e a sua 
participação nos interesses nacionais da categoria profissional dos Auxiliares 
de Administração Escolar”. 

Importância do fortalecimento da organização sindical

O sindicalismo nasceu junto com a expansão do capitalismo no século XVII, 
quando a máquina substituiu o trabalho artesanal ocasionando a concentração 
da propriedade e dos meios de produção nas mãos de uma minoria que, por 
sua vez, gerou a exploração dos trabalhadores. Surgem os primeiros sindicatos 
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na Inglaterra com a união dos trabalhadores para lutar contra a extrema 
exploração, jornada de trabalho excessiva e condições de trabalho insalubres, 
além de melhores salários.

Nos tempos atuais, as reivindicações não são muito diferentes e exigem 
a união maior dos trabalhadores, sendo uma das formas de fortalecimento 
de suas lutas a filiação dos sindicatos em entidade de grau superior como 
federação, confederação e central sindical.

O sindicato é filiado à FESSAEMG – Federação Sindical dos Auxiliares de 
Administração Escolar no Estado de Minas Gerais, fundada pelo SAAEMG 
e mais cinco entidades sindicais, em 13/12/2014, na sede do SAAEMG. 

A FESSAEMG tem como principais atividades promover o estudo, a 
elaboração e a implementação de políticas sindicais específicas e gerais, 
de relevância, na orientação das campanhas e lutas dos trabalhadores em 
estabelecimentos de ensino; coordenar a ação dos sindicatos filiados, promover 
a solidariedade e a união entre eles; atuar como órgão técnico e consultivo 
da categoria representada; incentivar o aprimoramento cultural, o intelectual 
e o profissional dos trabalhadores de sua base; desenvolver atividades 
perante órgãos e instituições públicas e privadas na busca da melhoria de 
suas condições de vida e trabalho; organizar encontros, cursos, assembleias, 
seminários, fóruns de debates, palestras e conferências para tratar de assuntos 
de interesse da categoria profissional representada.

O SAAEMG também é filiado à Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimento de Ensino – CONTEE: uma entidade sindical de 
terceiro grau, a qual ajudou a fundar e congrega 77 sindicatos e sete federações 
de professores (as) e técnicos (as) e administrativos (as) do setor privado de 
ensino, da educação infantil à superior – representando atualmente cerca de 
800 mil trabalhadores (as) brasileiros (as). Confederação sindical é composta 
por federações e sindicatos de uma mesma categoria profissional e têm a 
finalidade principal de promover palestras, seminários, organizar e orientar 
seus filiados nas questões mais amplas que se referem aos trabalhadores da 
área da educação, como lutar pela qualidade de ensino, orientar as entidades 
filiadas quanto as demandas em prol da classe trabalhadora em instituições de 
ensino, representar a categoria nos fóruns jurídicos e políticos nos quais sejam 
discutidos interesses dos trabalhadores por ela representados.

Filiado também à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – 



8

CTB: entidade que ajudou a fundar em congresso realizado entre os dias 12 
e 14 de dezembro de 2007, em Belo Horizonte e, com apenas sete anos de 
existência, é a terceira maior central sindical com 1.112 entidades filiadas e a 
quarta maior em número de trabalhadores representados. As centrais sindicais 
foram reconhecidas através da Lei 11.648/2008 como órgãos de representação 
política dos trabalhadores e são compostas por entidades sindicais, federações 
e confederações. Suas atribuições são coordenar a representação dos 
trabalhadores através das organizações sindicais a ela filiadas, participar de 
negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de 
diálogo social em que estejam em discussão assuntos de interesse geral dos 
trabalhadores como, por exemplo, fim do fator previdenciário, redução de 
jornada sem redução de salários, etc.

As três entidades (central, confederação e federação) são compostas por 
organizações sindicais de trabalhadores e têm o objetivo de coordenar a 
representação operária e participar de negociações em fóruns e colegiados nos 
quais estejam em discussão interesses dos trabalhadores. Exercem importante 
papel na sociedade, buscando melhores condições de trabalho e unindo a 
classe trabalhadora nas discussões e reivindicações comuns. Por tudo isso, 
entendemos ser muito importante participar da política de integração com o 
movimento sindical e de fortalecimento das entidades de grau superior.

Como nasceu o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar 
do Estado de Minas Gerais – SAAEMG 

Em 1977, os Auxiliares de Administração Escolar em Minas Gerais não 
possuíam uma entidade sindical que defendesse os seus interesses e lutasse 
pelos seus direitos. Nesse contexto, um grupo de Auxiliares de Administração 
Escolar começou a se reunir e discutir os problemas da categoria e perceberam 
a necessidade de se organizarem para adquirir força. Assim, no dia 26 de 
novembro, uma assembleia geral extraordinária foi marcada visando a criação 
da Associação Profissional dos Auxiliares de Administração Escolar de Belo 
Horizonte (APAAE-BH), além da aprovação dos estatutos e eleição da 
primeira Diretoria e Conselho Fiscal. Esse momento foi muito importante 
para o Auxiliar de Administração Escolar de Minas Gerais e algumas pessoas 
que participaram efetivamente daquele momento histórico estão até hoje 
no movimento sindical e no SAAEMG, como o atual diretor tesoureiro 
João Batista da Silveira, Antenor José de Paula e David Raad. Este último 
participou de todas as diretorias do SAAEMG, sendo um grande exemplo de 
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luta e participação para toda a categoria.  
Composta por integrantes dos mais variados estabelecimentos de ensino, 

essa diretoria realizou bons trabalhos e obteve resultados promissores. Tanto 
que, em 1980, iniciou-se o processo para transformar a associação em sindicato.

 
Antes mesmo de ser transformada em sindicato, a APAAE-BH, cuja 

sede ficava na Rua Tupis, 171, comprou duas salas, 1219 e 1220, situadas 
no Edifício Cartacho, à Rua Caetés, 530, onde permaneceu como sede do 
sindicato até fevereiro de 2000, quando foi inaugurada a atual sede no bairro 
Santa Tereza. 

Assim, no dia 8 de abril de 1981, foi expedida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego a Carta Sindical do Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar de Belo Horizonte. Daí para todo o Estado foi necessário menos de 
dois anos e, em 21 de março de 1983, a entidade ampliou a sua representação 
para todos os recantos de Minas Gerias e pôde levar os objetivos de defender 
os interesses de todos os Auxiliares de Administração Escolar mineiros, sendo 
denominado a partir de então Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar do Estado de Minas Gerais - SAAEMG.

Hoje o SAAEMG representa essa categoria de trabalhadores em 286 
municípios. Desses, 172 possuem instituições de ensino particulares, 
perfazendo um total aproximado de 12.000 (doze mil) sindicalizados.

Diante da necessidade de proporcionar uma representação mais efetiva do 
Auxiliar de Administração Escolar em Minas Gerais, mudanças estruturais 
foram necessárias, entre elas o desmembramento do sindicato que até outubro 
de 2014 possuía base territorial formada por 852 municípios em Minas Gerais 
(exceto Juiz de Fora) e contava com oito escritórios regionais nas cidades 
Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, Barbacena, Montes Claros, 
Poços de Caldas, Varginha e Ipatinga. 

Após amplos debates e estudos com a finalidade de encontrar uma alternativa 
ao modelo até então vigente, com objetivo principal de ampliar o poder de luta 
dos trabalhadores em estabelecimento de ensino e, consequentemente, obter 
mais vitórias em prol da categoria, chegou-se a conclusão da necessidade de 
desmembrar o SAAEMG em unidades menores, mas que estimulassem o 
processo de novas filiações e avançasse na representação da categoria. 

Nesse debate alguns aspectos foram levados em conta. O primeiro deles é 
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o tamanho do Estado e a necessidade de maior proximidade com o Auxiliar 
de Administração Escolar em sua base. Isso se tornou necessário devido ao 
grande aumento de instituições de ensino no interior e o consequente aumento 
do número de associados, somado as especificidades das demandas regionais. 

Outro aspecto diz respeito à legislação (Súmula 369 do TST) que limita a 
estabilidade do diretor sindical a um número de apenas sete estáveis com seus 
respectivos suplentes. Não obstante, o SAAEMG, movimento sindical em 
geral e parte do judiciário, este ainda em minoria, entendem que a súmula é 
equivocada por não respeitar a Constituição Federal, que não limita o número 
de estáveis. Portanto, esse dilema só poderia ser resolvido parcialmente através 
do processo administrativo de desmembramento.

Seguindo esse raciocínio e balizada por números de todas as regionais do 
sindicato, em 08 de novembro de 2013, a diretoria executiva do SAAEMG 
aprovou o processo de desmembramento do Sindicato dos Auxiliares de 
Administração Escolar em outras cinco entidades. 

A partir de janeiro de 2014 foram fundados o SAAENE, o SAAESUL, o 
SAAENORTE, o SAAESEMG e o SAAETM/AP que passaram, a partir 
de outubro/2014, a representar os Auxiliares de Administração Escolar de 
suas respectivas regiões.

Com toda essa história de disposição e luta, o fruto tem sido o 
fortalecimento e afirmação dos Auxiliares de Administração Escolar como 
uma categoria que faz da educação uma ferramenta primordial para o 
crescimento da nossa pátria.

Quem são os Auxiliares de Administração Escolar representados 
pelo SAAEMG

Auxiliar de Administração Escolar é todo aquele cuja função no 
estabelecimento de ensino ou curso não seja a ministração regular de aulas.

Incluem-se entre as atividades as de direção, planejamento, coordenação, 
supervisão, orientação, bibliotecário, monitoria, reforço escolar, revisão, 
treinamento, instrução, auxílio ao docente no seu trabalho em classe, de 
instrutor e de técnico ou treinador desportivo, o último quanto às atividades 
não caracterizadas como aulas do currículo de ensino.



11

Considerando que a atividade-fim da escola é o ensino e a educação; 
sendo os professores categoria diferenciada, e os auxiliares a categoria 
preponderante; nesta condição, são auxiliares de administração todos 
os empregados da instituição de ensino que não exerçam a docência, aí 
compreendidos também aqueles que desempenham, em caráter permanente, 
atividade-meio ou de apoio.

Base territorial do SAAEMG

Base territorial é a área geográfica em que o sindicato tem representação da 
categoria. Tal delimitação é determinada pelos estatutos da entidade e consta 
também registrado nas convenções coletivas da categoria.

Como informado anteriormente, após o desmembramento da entidade 
sindical, o SAAEMG passou a representar a categoria em 286 municípios de 
Minas Gerais. São eles:

Abaeté, Abre Campo, Acaiaca, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alvinópolis, 
Alvorada de Minas, Amparo do Serra, Angelândia, Araçaí, Araponga, 
Arapuá, Araújos, Arcos, Aricanduva, Baldim, Bambuí, Barão de Cocais, Barra 
Longa, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, 
Bom Despacho, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Bonfinópolis de Minas, Brás 
Pires, Brumadinho, Cabeceira Grande, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, 
Caeté, Caiana, Cajuri, Camacho, Campo Belo, Campos Altos, Cana 
Verde, Canaã, Candeias, Caparaó, Capela Nova, Capim Branco, Caputira, 
Caranaíba, Carandaí, Carangola, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Carmo 
do Paranaíba, Carmópolis de Minas, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, 
Catas Altas, Cedro do Abaeté, Chalé, Cipotânea, Cláudio, Coimbra, 
Conceição do Mato Dentro, Conceição do Pará, Confins, Congonhas do 
Norte, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Cordisburgo, Córrego 
Danta, Córrego Fundo, Couto de Magalhães de Minas, Cristiano Otoni, 
Crucilândia, Datas, Desterro de Entre Rios, Diogo de Vasconcelos, Divinésia, 
Divino, Divinópolis, Divisópolis, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dores 
do Indaiá, Dores do Turvo, Doresópolis, Durandé, Entre Rios de Minas, 
Ervália, Esmeraldas, Espera Feliz, Estrela do Indaiá, Faria Lemos, Felício 
dos Santos, Felixlândia, Ferros, Fervedouro, Florestal, Formiga, Fortuna de 
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Minas, Funilândia, Gouveia, Guaraciaba, Guarda-Mor, Guimarânia, Ibiá, 
Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito, 
Itaguara, Itambé do Mato Dentro, Itapecerica, Itatiaiuçu, Itaúna, Itaverava, 
Jaboticatubas, Japaraíba, Jeceaba, Jenipapo de Minas, Jequeri, Jequitibá, João 
Monlevade, José Gonçalves de Minas, Juatuba, Lagamar, Lagoa da Prata, 
Lagoa Dourada, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Lagoa Santa, Lajinha, 
Lamim, Leandro Ferreira, Leme do Prado, Luisburgo, Luz, Manhuaçu, 
Manhumirim, Maravilhas, Mariana, Mário Campos, Martinho Campos, 
Martins Soares, Mata Verde, Mateus Leme, Matipó, Matozinhos, Matutina, 
Medeiros, Miradouro, Moeda, Moema, Monjolos, Monte Formoso, Morada 
Nova de Minas, Morro do Pilar, Nova Lima, Nova Serrana, Nova União, 
Oliveira, Onça de Pitangui, Oratórios, Orizânia, Ouro Branco, Ouro Preto, 
Paineiras, Pains, Palmópolis, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Passa 
Tempo, Passabém, Patos de Minas, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do 
Anta, Pedra do Indaiá, Pedra Dourada, Pedro Leopoldo, Pequi, Perdigão, 
Piedade de Ponte Nova, Piedade dos Gerais, Pimenta, Piracema, Piranga, 
Pitangui, Piumhi, Pompéu, Ponte Nova, Porto Firme, Pratinha, Presidente 
Bernardes, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Presidente Olegário, 
Prudente de Morais, Quartel Geral, Queluzito, Raposos, Raul Soares, Reduto, 
Resende Costa, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Casca, Rio Doce, Rio 
Espera, Rio Manso, Rio Paranaíba, Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis, 
Rosário da Limeira, Sabará, Santa Bárbara, Santa Cruz do Escalvado, Santa 
Luzia, Santa Margarida, Santa Maria de Itabira, Santa Rosa da Serra, Santana 
de Pirapama, Santana do Jacaré, Santana do Manhuaçu, Santana do Riacho, 
Santana dos Montes, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Grama, 
Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Monte, Santo Antônio do Rio 
Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí, São Francisco de Paula, São 
Francisco do Glória, São Geraldo, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do 
Pará, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São Gotardo, 
São João do Manhuaçu, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da 
Varginha, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, São Roque de Minas, 
São Sebastião do Oeste, São Sebastião do Rio Preto, São Tiago, Sarzedo, 
Sem-Peixe, Senador Firmino, Senador Modestino Gonçalves, Senhora de 
Oliveira, Sericita, Serra Azul de Minas, Serra da Saudade, Serra do Salitre, 
Serro, Sete Lagoas, Simonésia, Tapira, Tapiraí, Taquaraçu de Minas, Teixeiras, 
Tiros, Tombos, Unaí, Uruana de Minas, Urucânia, Vargem Bonita, Varjão de 
Minas, Vazante, Veredinha, Vermelho Novo, Vespasiano, Viçosa, Vieiras.
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Importância de ser filiado ao SAAEMG

Quanto mais os trabalhadores participam de sua entidade de classe, maior 
é a sua força na sociedade. Sindicatos que agregam muitos trabalhadores 
sindicalizados têm mais força por ocasião de negociações coletivas ou 
reivindicações sociais em geral.

O Auxiliar de Administração Escolar sindicalizado pode participar das 
assembleias com direito a voz e voto e influenciar nas decisões a serem aprovadas 
ou rejeitadas nestas ocasiões. Além dos direitos previstos na convenção coletiva 
da categoria, pode ter acesso a planos de saúde, convênios, assessoria jurídica e 
direito ao benefício do Fundo de Amparo ao Associado (FAA) instituído pelo 
sindicato. Recebe, ainda, na residência, material informativo sobre a categoria 
como, por exemplo, jornais e panfletos que possibilitam mais informações que 
agregam conhecimento sobre seus direitos, crescimento político e capacidade 
de argumentação no âmbito do trabalho e na sociedade. 

Como filiar-se ao SAAEMG

Para sindicalizar-se, o Auxiliar de Administração Escolar deve preencher 
uma ficha disponível na sede do sindicato ou no site (www.saaemg.com.br) 
e encaminhá-la ao sindicato preenchida e assinada juntamente com a cópia 
da carteira de trabalho (página que contém a fotografia, a qualificação civil e 
contrato de trabalho).

Ao filiar-se, o associado é informado sobre o desconto, em folha 
de pagamento, da mensalidade sindical e da taxa assistencial que são 
contribuições financeiras aprovadas em assembleias da categoria, cujas 
prerrogativas estão regulamentadas pelo art. 513 da CLT e têm objetivo de 
dar sustentação financeira ao sindicato para arcar com as despesas necessárias 
ao bom andamento da instituição como, por exemplo, administração da 
sede, pagamento de funcionários, sustentação do departamento jurídico, 
viagens por ocasião de assembleias, reuniões, congressos, material de 
comunicação, sustentação do Fundo de Amparo ao Associado (FAA), etc. 
Portanto, são fontes importantes de custeio, juntamente com a contribuição 
sindical, também para garantir a defesa da categoria e buscar o equilíbrio 
nas relações com setor empresarial que tem recursos em abundância para 
defender seus interesses. 



Mensalidade sindical: compreende a mensalidade associativa, no valor de 
1% (um por cento) do salário mínimo vigente no mês, descontada em folha 
de pagamento através de autorização por escrito ao filiar-se.
 

Taxa assistencial: descontada em folha de pagamento, nos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano, no valor de 2% (dois por 
cento) do salário bruto do auxiliar.
 

Essas contribuições, definidas pela assembleia da categoria, estão 
regulamentadas na convenção coletiva com o título “Contribuições ao 
SAAEMG”.

Importância da contribuição sindical

A contribuição sindical está prevista nos artigos 578 a 591 da CLT. É 
descontada dos trabalhadores no mês de março de cada ano o valor referente 
a um dia do salário do trabalhador. Mas, atenção: esse desconto é feito apenas 
uma vez ao ano, de maneira que se o trabalhador for contratado por outra 
empresa, essa não poderá efetuar o referido desconto se já tiver sido descontado 
pela empresa anterior. Por isso é extremamente importante registro desse 
desconto pelo departamento pessoal na carteira de trabalho. 

Essa contribuição é distribuída, na forma da lei, aos sindicatos – 60%, 
federações – 15%, confederações – 5%, centrais sindicais – 10% e à “Conta 
Especial Emprego e Salário”, administrada pelo Ministério do Trabalho – 
10%. O objetivo da cobrança é o custeio das atividades sindicais e os valores 
destinados à “Conta Especial Emprego e Salário” integram os recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT/MTE. 
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“Eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer 
coisa. Não altera em nada... Porque no fundo a gente não está querendo 
alterar as coisas. A gente está querendo desabrochar de um modo ou de 
outro..."

“Faz de conta que ela nao estava chorando por dentro, pois agora, 
mansamente, embora de olhos secos, o coração estava molhado.

“Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado: pensava que, 
somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as 
incompreensões é que se ama verdadeiramente

“Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de 
acertar.

“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.

“Não quero ter a terrível limitação de quem vive 
apenas do que é passível de fazer sentido. 
Eu não: quero uma verdade inventada.

“Só o que está morto não muda! Repito por pura 
alegria de viver: A salvação é pelo risco, Sem o qual a 
vida não vale a pena!!!

Clarice Lispector
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CONvENÇÃO COLETIvA DE TRABALHO – CCT

É instrumento normativo, assinado pelo sindicato dos trabalhadores e o 
sindicato que representa os empregadores. No caso da nossa categoria, o 
Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas 
Gerais - SAAEMG - e o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais 
- SINEP/MG.

A CCT é fruto de negociação entre as partes e determina obrigações e 
direitos que devem ser respeitados.

As Convenções Coletivas do SAAEMG estão disponíveis para consulta no 
site do sindicato: www.saaemg.com.br

Seguem, abaixo, informações sobre algumas cláusulas da CCT assinada 
entre o SAAEMG e o SINEP/MG:

Piso salarial

Pisos salariais são reajustados anualmente por ocasião das negociações 
coletivas. São três pisos diferentes, cujos valores são aplicados nas seguintes 
condições: o valor mínimo a ser pago no ato da contratação, quando o 
trabalhador completa um ano de contratação e quando completa dois anos de 
contratação pela instituição de ensino.

Reajustamento e correções salariais

Esta cláusula determina o percentual de reajuste a ser aplicado para os 
Auxiliares de Administração Escolar, bem como a data em que deve ser 
aplicado, que em regra é a data base da categoria (1º de abril). Esse percentual 
é acordado por ocasião das negociações coletivas e, em geral, corresponde à 
inflação do período de doze meses (abril de um ano a março do outro) mais 
percentual de ganho real.

Pagamento de salários e cumprimentos de obrigações

Os salários e obrigações do estabelecimento deverão ser efetuados nos 
prazos previstos em lei.
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Nota: o art. 459 da CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho, determina que o pagamento salarial deve ser 
efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
trabalhado.

Adicionais por tempo de serviço

Quando o estabelecimento de ensino não pagar iguais ou maiores adicionais 
por tempo de contratação, o Auxiliar de Administração Escolar fará jus ao 
acréscimo dos seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento) da parte fixa do salário mensal quando completar 5 
(cinco) anos de efetivo e ininterrupto exercício no estabelecimento;

II - respectivamente substituição do percentual previsto no inciso I por 10 
(dez), 15 (quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) por cento quando 
completar de efetivo e ininterrupto exercício no mesmo estabelecimento, 10 
(dez), 15 (quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco), 30 (trinta), ou mais anos. 

Parágrafo único. Aos auxiliares que, na data da assinatura deste instrumento, 
já recebam, a título de adicionais por tempo de serviço, remuneração em 
percentuais superiores, fica garantido que tais percentuais não sofrerão 
qualquer alteração.

Comunicação de dispensa

Ao empregado dispensado por justa causa ou motivadamente, o empregador 
deve comunicar, por escrito, no ato da dispensa, o motivo especificado desta.

Rescisões contratuais e homologação - Aviso Prévio

Nos casos em que, para rescisão do contrato de trabalho, total ou parcial, for 
necessária sua homologação, deverá ela ser providenciada pelo estabelecimento 
de ensino, até o décimo dia, contado a partir do dia seguinte ao da notificação 
da rescisão, bem como na ocorrência de indenização, ausência ou dispensa de 
cumprimento do aviso prévio. Caso o aviso prévio seja trabalhado, aplicar-
se-á a norma geral prevista no artigo 477, § 6º, alínea “a”, da CLT e artigo 20 
da IN nº 15 do MTE de 14/07/2010, ou seja, o primeiro dia útil imediato ao 
término do contrato. 
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§1º - Quando o aviso prévio for cumprido parcialmente, o prazo para 
pagamento e homologação das verbas rescisórias ao empregado será de dez 
dias contados a partir da dispensa de cumprimento do aviso prévio, salvo se o 
termo final do aviso ocorrer primeiramente, conforme orienta o artigo 21 da 
Instrução Normativa SRT nº 15, de 14 de julho de 2010, publicada no DOU 
de 15/07/2010. 

§ 2º- Do pedido de homologação pode ser exigido comprovante escrito. 

§ 3º - A inadimplência obriga ao pagamento da multa de valor correspondente 
ao de 1/30 (um trinta avos) do salário mensal por dia de atraso, salvo se 
comprovadamente imotivada pelo empregador.  

§ 4º - Aplica-se o disposto nesta cláusula para qualquer pagamento de verba 
rescisória, mesmo não sendo necessária a homologação da rescisão.  

§ 5º - Ao aviso prévio previsto nesta cláusula serão acrescidos 03 (três) dias 
por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) 
dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias, conforme tabela disponível 
na CCT.

§ 6º - Não será exigido do Auxiliar de Administração Escolar despedido 
cumprimento do aviso prévio superior a 30 (trinta) dias de trabalho, na forma 
do parágrafo único do art. 488 da CLT.

§7º - O aviso prévio dado pelo empregado obedecerá às condições a seguir: 

a) Qualquer que seja o tempo de serviço do empregado, o aviso prévio será de 
30 (trinta) dias.

b) A falta de cumprimento do aviso prévio, por parte do empregado, dá ao 
empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo 
respectivo que será de, no máximo, 30 (trinta) dias.

c) O empregado poderá solicitar ao empregador que seja dispensado do 
cumprimento do aviso prévio.

 d) Se o pedido do empregado for acolhido, não será permitido ao empregador 
descontar dos salários o valor correspondente ao prazo respectivo e, pela 
mesma forma, o empregador também nada deverá pagar ao empregado 
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referente a aviso prévio.

 § 8º - A data da baixa no registro feito na CTPS do Auxiliar de Administração 
Escolar deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que 
indenizado. Na página relativa às anotações gerais deverá ser registrado o 
último dia efetivamente trabalhado.

Nota: a cláusula, na íntegra, deve ser consultada no site do 
SAAEMG: www.saaemg.com.br

Outras atividades

Quando, além das atividades próprias da categoria, o Auxiliar de 
Administração Escolar também ministrar aulas regularmente, como professor, 
não se aplica, relativamente à docência, o disposto neste instrumento.

§ 1º - Devem ser feitos dois contratos de trabalhos, bem como efetuar os 
respectivos depósitos do FGTS em contas distintas. 

§ 2º - A rescisão apenas da parte relativa à docência não configura alteração 
da jornada de trabalho e nem resilição total do vínculo empregatício, no que 
se referir à contratação como Auxiliar de Administração Escolar.

§ 3º - A rescisão apenas relativa à parte de trabalho como auxiliar não implica 
resilição total do contrato, devendo, contudo, ser homologado pela entidade 
ou órgão competente, conforme lei, aplicando-se o previsto no parágrafo 
anterior.

Benefícios de Bolsas de Estudo - Próprio Estabelecimento 

Aos Auxiliares de Administração Escolar do próprio estabelecimento é 
garantida a concessão de abatimentos nas mensalidades escolares, em caso 
de matrícula própria, de seu cônjuge, de filhos e enteados, ambos solteiros, ou 
ainda, de outros dependentes assim considerados pela legislação tributária nas 
seguintes condições.

I – No caso de cursos de Educação Infantil e Pré-Escolar (alunos de zero 
a cinco anos). O estabelecimento de ensino, situado na base territorial do 
SINEP/MG, reservará o número de vagas correspondente a 1,5% (um vírgula 
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cinco por cento) do total de alunos matriculados em 1º (primeiro) de abril ou 
1º (primeiro) de setembro conforme o caso;

II – Nos demais cursos. O estabelecimento de ensino, situado na base 
territorial do SINEP/MG, reservará o número de vagas correspondente a 2% 
(dois por cento) do total de alunos matriculados em 1º (primeiro) de abril ou 
1º (primeiro) de setembro conforme o caso;

A concessão do benefício será distribuída pelo sindicato da categoria 
profissional e obedecerá alguns critérios, tais como:

a) quando as solicitações de bolsas ultrapassarem o percentual 
limite previsto no caput, o sindicato poderá, para beneficiar maior 
número de auxiliares, emitir, sem ultrapassar o referido limite, 
benefícios garantindo abatimento mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) no valor da semestralidade ou anuidade, com atendimento 
prioritário dos que, no ano anterior, já usufruíam do benefício.   

b) para os cursos de pós-graduação ou de especialização, o total de 
benefícios não ultrapassar o valor de uma anuidade ou equivalente; 

c) estar o Auxiliar de Administração Escolar contratado pelo 
estabelecimento de ensino, no mínimo há 6 (seis) meses e, quando 
se tratar de aposentado, tiver mantido com estabelecimento 
particular de ensino contrato de trabalho nos últimos 5 (cinco) anos 
anteriores à aposentadoria; 

d) cumprir no estabelecimento de ensino jornada mínima de um turno 
de trabalho; 

e) apresentar o auxiliar requerimento emitido e visado pelo sindicato 
da categoria profissional até 30 (trinta) dias após o início das aulas da 
série ou do semestre letivo no caso de matrícula semestral ou curso; 

f ) enquanto as solicitações de bolsas não atingirem o limite máximo 
estabelecido no caput, o sindicato da categoria profissional poderá 
emitir complementação do benefício até atingir 100% (cem por 
cento) de abatimento no valor da semestralidade ou anuidade.



Assistência jurídica na área 
trabalhista
O atendimento jurídico do sindicato é de 
segunda à sexta-feira, de 8h às 17h. O 
Departamento Jurídico do SAAEMG está 
localizado na rua Gra�to, nº 31, bairro 
Santa Tereza. Telefones: (31) 3057-8221 
(31) 3057-8222. 
E-mail: juridico@saaemg.com.br

Direito Previdenciário e demais direitos, 
exceto o trabalhista

Escritório Ivan Mercêdo Moreira Sociedade 
de Advogados. Rua Santa Catarina, 875, 
bairro de Lourdes. 
Telefones: (31) 3303-5519 | (31) 3303-5500. 
E-mail: saaemg@mercedo.com.br

Convênios
O SAAEMG conta com vários convênios 
em diversas áreas para oferecer ao 
Auxiliar de Administração Escolar bom 
atendimento e preço acessível. 
Mais informações, acesse o site do 
sindicato ou ligue para (31) 3057-8212. 
E-mail: convenios@saaemg.com.br

Benefícios para o 
Associado SAAEMG

01

02

03
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g) se o auxiliar de administração for demitido, o benefício será 
mantido até o encerramento do semestre ou ano escolar, conforme 
se trate, respectivamente, de regime semestral ou anual de matrícula 
adotado para o curso.  

h) ao dependente do Auxiliar de Administração Escolar, que vier a 
falecer, garante-se a manutenção do benefício de bolsa de estudo no 
próprio estabelecimento, nos limites estabelecidos na norma coletiva 
de trabalho, até a conclusão do curso em que já estiver matriculado.

Nota: a cláusula, na íntegra, deve ser consultada no site do 
SAAEMG: www.saaemg.com.br

Benefícios de Bolsas de Estudo – Outro Estabelecimento 

Ao Auxiliar de Administração Escolar não pertencente ao estabelecimento 
de ensino, bem como, ao Auxiliar de Administração Escolar empregado nos 
cursos de idiomas situados na base territorial do SAAEMG, é garantida a 
concessão de abatimentos nas mensalidades escolares, no caso de matrícula 
própria, de seu cônjuge, de filhos e enteados, ambos solteiros, ou ainda de 
outros dependentes assim considerados pela legislação tributária.

Abaixo algumas condições para ter direito ao benefício:

I – O estabelecimento de ensino, situado na base territorial do SINEP/MG, 
reservará e comunicará ao SAAEMG em 1º (primeiro) de abril ou 1º de 
setembro conforme o caso, o número de vagas correspondente a 1% (um por 
cento) do total de alunos matriculados, para conceder abatimento de 40% 
(quarenta por cento) no valor da semestralidade ou anuidade.

a) Quando as solicitações de bolsas atingirem o percentual limite 
previsto no inciso I desta cláusula, o sindicato poderá, para beneficiar 
maior número de auxiliares, emitir benefícios garantindo abatimento 
de 20% (vinte por cento) no valor da semestralidade ou anuidade.

II – No caso de cursos de Educação Infantil, Pré-Escolar e Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano). O estabelecimento de ensino, situado na base 
territorial do SINEP/MG, concederá abatimento de 20% (vinte por cento) 
no valor da anuidade escolar.
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Para gozar do referido benefício, o Auxiliar de Administração Escolar deve 
preencher alguns requisitos. Tais como:

- apresentar o requerimento do benefício emitido e visado pelo sindicato 
da categoria profissional, ao estabelecimento de ensino, até 30 (trinta) dias 
após o início das aulas da série ou do semestre letivo no caso de matrícula 
semestral ou curso;

- estar contratado por estabelecimento de ensino particular, no mínimo, há 
6 (seis) meses e, no caso do aposentado, atender ao previsto na alínea “c” da 
cláusula anterior.

- cumprir em estabelecimento de ensino particular jornada mínima de um 
turno de trabalho;

Se o auxiliar de administração for demitido, o benefício será mantido até o 
encerramento do semestre ou ano escolar, conforme se trate, respectivamente, 
de regime semestral ou anual de matrícula adotado para o curso.

O estabelecimento de ensino não se obriga a aceitar, cumulativamente, para 
o mesmo beneficiário e/ou dependente, bolsas emitidas pelo SAAEMG e 
outro sindicato profissional, devendo prevalecer a mais benéfica.

Nota: a cláusula, na íntegra, deve ser consultada no site do 
SAAEMG: www.saaemg.com.br

Gestante e licença paternidade

A empregada gestante terá garantia do emprego contra rescisão ou dispensa 
imotivada, a partir da data em que a empregada comprovar a concepção, 
perante o estabelecimento, até 150 (cento e cinquenta) dias após o parto. 

§ 1º - A empregada, durante a gestação ou logo após o término do afastamento 
previdenciário para parto, tem direito a uma licença não remunerada, com 
duração de até 02 (dois) anos, não computado para contagem de tempo de 
serviço ou qualquer outro efeito da sua duração. 
§ 2º - Fica assegurada a licença-paternidade remunerada de 5 (cinco) dias 
contados da data de nascimento de filho.
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Nota1: a cláusula acima regulamenta garantia de emprego. 
A licença maternidade é de 120 dias, conforme art. 392 da 
CLT.
Nota 2: mais informações importantes na pág. 34 desta 
cartilha, com o título “proteção à maternidade”.

Pré-aposentadoria

Se o Auxiliar de Administração Escolar estiver contratado pelo 
estabelecimento e em efetivo exercício há mais de 5 (cinco) anos, terá garantia 
do emprego contra rescisão ou dispensa imotivada, nos 12 (doze) meses que 
antecederem a data de implementação do tempo de serviço para aposentadoria 
voluntária, podendo o estabelecimento de ensino reconsiderar o aviso prévio 
dado, independentemente da vontade do empregado, quando desconhecer a 
condição do profissional.

Lanche

O estabelecimento deve oferecer lanche para os Auxiliares de Administração 
Escolar, em cada período de quatro horas consecutivas de trabalho, mantendo-o 
durante os dias de recesso ou de férias do professor. A qualidade e quantidade 
do lanche serão determinadas pelo estabelecimento, conforme suas condições, 
garantindo, no mínimo, o fornecimento de um pão de cinquenta gramas e 
uma bebida não alcoólica.

Diminuição de jornada

A diminuição da jornada de trabalho, com a consequente redução 
proporcional de salários, só terá validade se homologada pelo sindicato da 
categoria profissional ou pelas autoridades mencionadas em lei para fazer 
homologação de rescisão contratual, observado ainda o disposto no parágrafo 
terceiro da cláusula que trata de “Outras Atividades”.
 
§ 1º - Se a diminuição for motivada exclusivamente pelo empregador, o auxiliar 
de administração faz jus quanto à carga horária reduzida, proporcionalmente, 
a indenização, 13º (décimo terceiro) salário, férias e seu adicional; devidos até 
a data da redução. 

§ 2º - Se a diminuição for motivada exclusivamente pelo empregado, o auxiliar 
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de administração fará jus, quanto à carga horária reduzida, proporcionalmente, ao 
13º (décimo terceiro) salário, férias e seu adicional; devidos até a data da redução.
 
§ 3º - A indenização, a que se refere o § 1º, corresponderá ao valor mensal 
do salário equivalente à parte reduzida, multiplicada pelo número de anos 
que tiverem sido os de duração das horas objeto da redução, até o limite de 
5 (cinco) anos, não cabendo o levantamento do FGTS, nem a multa por 
rescisão prevista na legislação que rege o mencionado Fundo, observado ainda 
o previsto no § 5º. 

§ 4º - Para os efeitos do disposto nesta cláusula, considera-se como um mês a 
fração igual ou superior a 15 (quinze) dias e, como um ano, a fração igual ou 
superior a 6 (seis) meses. 

§ 5º - O empregado pode optar entre a mencionada indenização, acordo das 
partes e a rescisão indireta de todo o contrato de trabalho, na forma da lei.

Faltas abonadas

O Auxiliar de Administração Escolar tem direito, além dos casos previstos 
em lei, ao abono das seguintes faltas:

I - 9 (nove) dias consecutivos, incluída a data do evento, em razão de casamento 
civil ou religioso devidamente comprovado;

II - 6 (seis) dias consecutivos, incluída a data do evento, em razão de 
falecimento do cônjuge, do pai, da mãe ou de filho;

III - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.

Parágrafo único - Concede-se ausência remunerada de 1 (um) dia por 
semestre para consulta médica de filho menor ou dependente previdenciário 
de até 6 (seis) anos de idade, comprovada por atestado médico, apresentado 
nos 2 (dois) dias subsequentes à ausência.
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Licença não remunerada

O Auxiliar de Administração Escolar, que contar três anos de efetivo 
e ininterrupto exercício no estabelecimento, tem direito à licença não 
remunerada, com início e término acordado pelas partes e duração de até 
24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis, a critério do empregador, se houver 
solicitação do empregado, não se computando o tempo de licença, para 
qualquer efeito, no contrato de trabalho.

Nota: ao retornar da licença sem vencimentos, se o 
empregador demitir o Auxiliar de Administração Escolar, 
esse poderá não fazer jus ao seguro-desemprego. Antes de 
formalizar essa intenção ao empregador, sugerimos entrar 
em contato com o departamento jurídico do sindicato para 
mais esclarecimentos.

Recessos

É vedado ao estabelecimento de ensino exigir trabalho do Auxiliar de 
Administração Escolar, exceto se acordada a compensação de horário:

I - aos domingos;

II - nos feriados nacionais, estaduais, municipais e religiosos, comemorados 
de acordo com as determinações legais;

III - nas seguintes datas: segunda, terça e quartas-feiras da semana de carnaval; 
quarta, quinta e sextas-feiras, bem como no sábado da Semana Santa e no dia 
em que o estabelecimento comemorar o Dia do Professor.

§ 1º - Havendo aulas na quarta-feira de cinzas ou na quarta-feira da Semana 
Santa, não se aplica, quanto a esses dias, o disposto no caput.
 
§ 2º - Não se aplica ainda o disposto nesta cláusula aos serviços de vigilância ou 
segurança, para os quais devem ser observadas as disposições legais e normas 
aplicáveis, bem como rodízio alternado da folga entre os trabalhadores, no 
respectivo setor, referentemente aos mencionados dias.

§ 3º - O estabelecimento de ensino poderá compensar as folgas previstas em 



Fundo de Amparo ao Associado (FAA)

O FAA oferece ao trabalhador dois benefícios 
importantes: complemento previdenciário e 
auxílio-funeral. 
Para mais informações, o contato pode ser 
feito pelo E-mail faa@saaemg.com.br ou pelo 
telefone (31) 3057-8212.

Plano de saúde

O plano de saúde Unimed/Aliança está 
disponível para os Auxiliares de Administra-
ção Escolar com descontos de até 30% no ato 
da adesão. Mais informações, ligue para a 
Central de Vendas (0800-254-2622) ou 
(31) 3048-2800. 
E-mail: convenios@saaemg.com.br

Atendimento odontológico

O SAAEMG conta com uma equipe de dentistas 
quali�cada e infraestrutura completa. Vários 
serviços são oferecidos, entre eles: cirurgia de siso, 
restaurações estéticas e odontopediatria. Mais 
informações, ligue para (31) 3057-8200/8202. 
E-mail: odonto@saaemg.com.br

Benefícios para o 
Associado SAAEMG

04FAA

05

06
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outros dias se avisar os empregados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 4º - O estabelecimento poderá conceder recesso em dia situado entre 
dois de não trabalho, desde que os auxiliares trabalhem em outro dia em 
que, normalmente, não seja de atividade regular, efetuando-se, assim, a 
compensação nos termos da cláusula que trata sobre a “Jornada de Trabalho”.

Nota: comemora-se o Dia do Auxiliar de Administração 
Escolar em 08 de abril. Se a instituição de ensino não der 
folga aos funcionários administrativos, por essa ocasião, 
deverá conceder a folga no mesmo período que conceder 
aos professores, por ocasião da comemoração do Dia do 
Professor, conforme inciso III desta cláusula.

CIPA - insalubridade e periculosidade

Quanto às atividades penosas, insalubres e perigosas, bem como CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -, será observado, no que couber 
relativamente ao Auxiliar de Administração Escolar, o previsto na legislação 
específica.

Nota 1:  regulamentações sobre insalubridade e periculosidade, 
consultar a CLT, artigos 189 a 197.

Nota 2: regulamentações sobre CIPA, consultar a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego 
- NR 5 

Atestados médicos

São válidos, para abono de faltas ou atraso, exceto para afastamento ou 
licença de trabalho, os atestados médicos ou odontológicos fornecidos por 
serviços de saúde mantidos pelo sindicato da categoria profissional ou pelo 
estabelecimento de ensino, ou com eles conveniados e/ou credenciados, até o 
limite de dois por mês, observado o prazo legal.



Direitos previstos na legislação:

Apresentamos, abaixo, alguns direitos dos (as) trabalhadores (as) previstos 
na legislação vigente para conhecimento de todos (as).

Alteração Contratual: previsão legal: CLT, art. 468.

Nos contratos individuais de trabalho é permitida a alteração das respectivas 
condições, por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem 
direta ou indiretamente prejuízos ao empregado.

Portanto, qualquer alteração contratual deve observar os seguintes requisitos: 
a) concordância das partes; b) que da alteração o empregado não sofra nenhum 
prejuízo, direta ou indiretamente, não só em relação a salário, mas de qualquer 
natureza como benefícios, jornada de trabalho, saúde e segurança, etc.

Auxílio-creche: previsão legal: CLT, parágrafos 1º e 2º do art. 389.

Toda empresa que possua estabelecimentos com mais de 30 empregadas com 
idade superior a 16 anos é obrigada a manter local onde as mães possam 
dar assistência aos seus filhos no período de amamentação. O período de 
amamentação vai do nascimento até pelo menos seis meses de idade. Caso 
a empresa não disponibilize local para amamentação poderá firmar convênio 
com creches distritais ou outras entidades públicas ou privadas.

Aviso Prévio: previsão legal: CF/88, inciso XXI, art. 7º. CLT, art. 487 a 491. 
LEI Nº 12.506, de 11/10/2011. CCT da categoria.

É uma comunicação que deve ser feita, preferencialmente por escrito, com 
antecedência mínima de trinta dias, por uma das partes, instituição de ensino 
ou empregado, sobre a decisão de rescindir o contrato de trabalho.

O aviso prévio tem por finalidade possibilitar tempo para empregado se 
recolocar no mercado de trabalho e ao empregador para que preencha o 
cargo vago. 

Aviso prévio emitido pelo empregado - Pedido de demissão: quando o 
empregado tem a intenção de se desligar da instituição de ensino. É importante, 
ao redigir o documento, informar se irá cumprir aviso prévio ou não. Se cumprir 
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será pelo prazo de 30 dias. Se não cumprir deixará suas funções a partir da 
entrega do aviso prévio ao chefe imediato ou ao departamento pessoal. 
Importante pegar recibo do empregador em uma segunda via e guardá-la.

Ao pedir demissão, o trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego, 
multa de 40% do FGTS, saque do FGTS. Se não cumprir o aviso prévio, o 
empregador pode, se quiser, descontar os 30 dias por ocasião do acerto rescisório.

Nota: Antes de oficializar o pedido de demissão é 
aconselhável, ao trabalhador, se orientar junto ao SAAEMG 
para esclarecer melhor seus direitos.

Aviso prévio emitido pelo empregador: quando a instituição de ensino não 
quer que o trabalhador continue prestando serviços. Ao comunicar a dispensa 
a empresa deve entregar o aviso prévio ao empregado informando se ele deverá 
cumpri-lo ou não. Se for cumprir (o fará no máximo por 30 dias conforme 
regulamentado na CCT da categoria), o trabalhador tem o direito de escolher 
entre sair duas horas mais cedo ou trabalhar horário integral e sair sete dias 
antes do término do aviso. Isso deverá ser especificado no aviso prévio. 

Se a empresa não quiser que o trabalhador cumpra o aviso prévio, deverá 
indenizá-lo. Se houver recusa do empregado em cumpri-lo, poderá descontá-
lo por ocasião do acerto rescisório.

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: previsão legal: 
CLT, art. 13 ao 56. 

O trabalhador deve entregar a CTPS para os registros pertinentes e solicitar 
recibo ao responsável.

A anotação do contrato de trabalho deve ser feita no prazo de 48 horas 
de admissão do empregado, incluindo-se a data de admissão, tratando-se 
de obrigação do empregador. Se descumprida, poderá incorrer em diversas 
sanções administrativas, trabalhistas e até mesmo podem alcançar a esfera 
criminal.

O empregado possui o direito de ter sua CTPS anotada/atualizada 
corretamente a qualquer tempo, bastando solicitar ao departamento pessoal. 
Ainda assim, cabe à instituição de ensino promover a regularização da anotação 
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na data-base da categoria profissional, no caso de rescisão contratual, ou caso 
seja necessária sua comprovação perante a Previdência Social.

Décimo terceiro salário: previsão legal: CF/88, inciso VIII, art. 7º. Lei 
4.749 de 12/08/1965 e Lei 4.090/1962.

O pagamento deve ser feito em duas parcelas, sendo a primeira, equivalente 
a 50% do valor a que o empregado tem direito, paga até o dia 30 de novembro 
de cada ano e a segunda, equivalente aos 50% restantes, deve ser quitada 
até o dia 20 de dezembro, tendo como base de cálculo a remuneração deste 
mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela. O empregado tem direito de 
receber o adiantamento da 1ª parcela junto com suas férias, desde que faça 
o requerimento, junto ao departamento pessoal, no mês de janeiro do ano 
correspondente.

Equiparação salarial: previsão legal: CLT, art. 461.
Para aplicação da equiparação salarial, se faz necessário os seguintes 

requisitos: a) trabalho para o mesmo empregador; b) na mesma localidade; c) 
entre empregados com a mesma função; d) com diferença de tempo de função 
não superior a 2 anos; e) que exerçam o trabalho com a mesma produtividade 
e a mesma perfeição técnica.

Férias: previsão legal: CF/88, inciso XVII, art. 7º. CLT, arts 129 a 145. CCT 
da categoria.

As férias serão concedidas pelo empregador que, de forma unilateral, poderá 
escolher a época mais conveniente aos seus interesses. 

As férias não poderão ter início em feriados civis ou religiosos, em domingos 
ou sábados, salvo quando o Auxiliar de Administração Escolar trabalhar 
normalmente nestes dias. 

Os membros da mesma família, que trabalharem para o mesmo empregador, 
têm direito ao gozo de férias em um mesmo período, se o desejarem, direito 
condicionado, entretanto, ao interesse do empregador. 

O estudante, desde que menor de 18 anos, tem direito a fazer coincidir as 
suas férias trabalhistas com as respectivas férias escolares.
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Aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão 
sempre concedidas de uma só vez.

Se o empregado ficar afastado por mais de seis meses, contínuos ou 
descontínuos, em gozo de auxílio-doença ou acidente de trabalho, durante 
o período aquisitivo das férias, perde o direito a elas, conforme prescreve o 
artigo 133, inciso IV, da CLT.

O empregador deve comunicar ao trabalhador a época da concessão das 
férias, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início das 
férias.

A remuneração relativa às férias deve ser integralmente paga até dois dias 
antes de iniciar-se o respectivo período de fruição, tendo como base o salário 
devido na época da concessão.

Férias coletivas: São as férias concedidas, simultaneamente, a todos os 
empregados de uma empresa ou de um ou mais estabelecimentos ou setores 
de uma empresa. Deve, assim, comunicar a época da concessão das férias, 
bem como quais os estabelecimentos ou setores abrangidos, à autoridade 
local do Ministério do Trabalho e Emprego, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias. E, no mesmo prazo, deve enviar cópia da comunicação feita 
ao Ministério do Trabalho e Emprego para o SAAEMG e providenciar a 
afixação de aviso nos locais de trabalho.

Jornada de trabalho: previsão legal: CF/88, inciso XIII e XIV, art. 7º. CLT 
artigos 58 ao 72; art.382. CCT da categoria.

A jornada máxima permitida pela legislação é de 8h diárias ou 44h semanais, 
sendo obrigatório intervalo mínimo de uma hora para descanso e refeição. 
Entre duas jornadas de trabalho tem que ter intervalo de, no mínimo, 11h 
para repouso.

Jornada 12h x 36h: previsão legal: CCT da categoria. Súmula 444 do TST.

A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso é permitida, sendo 
obrigatório intervalo mínimo de uma hora para descanso e refeição, além de 
remuneração em dobro dos feriados trabalhados.



Bolsa de estudos

O direito à bolsa de estudos está previsto nas Convenções Coletivas de Trabalho 
dos Auxiliares de Administração Escolar. Trata-se de um benefício que tem por 
objetivo facilitar o acesso à educação para o Auxiliar de Administração e seus 
dependentes legais tanto na escola em que o Auxiliar trabalha quanto em outras 
instituições particulares de ensino.
 
O benefício tem valor variado de acordo com a situação que se apresenta. No 
caso de Auxiliar de Administração Escolar que faz a opção por estudar em uma 
instituição de ensino que não aquela a qual tem vínculo empregatício, o 
benefício é de 20% ou 40%. Já para Auxiliares de Administração Escolar que 
optarem por estudar na mesma instituição de ensino em que trabalham, o 
benefício pode ser de 50% a 100%.
 
Para usufruir desse direito, o integrante da categoria deve ter um período de 
contratação na instituição de ensino de no mínimo seis meses, além de 
apresentar documentos que comprovem que o trabalhador está apto ao 

Benefícios de Bolsa 
de Estudos

07
benefício. Já para os dependentes, é necessário apresentar 
o documento que comprove a dependência legal nos 
termos das Convenções Coletivas.
 
Para mais esclarecimentos acerca desse benefício, fazer 
contato com a Coordenadoria de Apoio e Assistência ao 
Associado (CAAA) pelo telefone (31) 3057-8201 - ligação 
para BH, pelo e-mail coordena@saaemg.com.br
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Proteção à maternidade: previsão legal: CF/88, arts 6º, 7º, 201 e 203. CLT, 
art. 391 a 400.

A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de 
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, 
garante à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o parto, conforme previsto na alínea b do 
inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e 
demais direitos: a) transferência de função, quando as condições de saúde 
o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo 
após o retorno ao trabalho; b) dispensa do horário de trabalho pelo tempo 
necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais 
exames complementares.

Para amamentar o próprio filho, até que este complete seis meses de idade, 
a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais, 
de meia hora cada um. Se, para garantir a saúde do filho, for necessário ampliar 
o período de seis meses, isso poderá ser requerido mediante laudo médico que 
comprove a situação.

Seguro-desemprego: previsão legal: CF/88, inciso II, art. 7º. Lei 7.998 de 
11/01/1990.

O seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social 
que tem por objetivo, além de prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliá-lo na manutenção e na 
busca de emprego, promovendo para tanto, ações integradas de orientação, 
recolocação e qualificação profissional.

Terá direito ao seguro-desemprego o trabalhador, com registro na CTPS, 
que foi demitido sem justa causa.

Trabalho noturno: previsão legal: CF/88, inciso IX, art. 7º. CLT artigo 73. 

Considera-se noturno, nas atividades urbanas, o trabalho realizado entre às 
22h de um dia às 5h do dia seguinte. O trabalho noturno terá remuneração 
superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 
20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.



SAIBA COMO ENTRAR EM CONTATO COM O SAAEMG

SITE: www.saaemg.com.br
e-mail: saaemg@saaemg.com.br
Sede: rua Hermílio Alves, 335, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/MG
CEP: 31.010-070 | Tel:(31)3057 8200

Diretoria:
e-mail: diretoria@saaemg.com.br
Tel: (31) 3057 8243 ou 3057 8244

Departamento Jurídico – Orientação jurídica e homologação de rescisão contratual:
R. Grafito, nº 31, bairro Santa Tereza, Belo Horizonte/Minas Gerais
CEP: 31010-120
e-mail para tratar de homologação: homologa@saaemg.com.br
e-mail para orientação jurídica: juridico@saaemg.com.br
Tel: (31) 3057 8221 ou 3057 8222

Bolsas de Estudo:
e-mail: coordena@saaemg.com.br
Tel: (31) 3057-8200 ou 3057-8201

Setor de expedição e cadastro (associados e instituições de ensino) 
e emissão de boletos:
e-mail: cecad@saaemg.com.br
tel: (31) 2531 8260 ou 2531 8252

Convênios e Fundo de Amparo:
e-mail: convenios@saaemg.com.br
e-mail: faa@saaemg.com.br
Tel: (31) 3057 8212

Setor Odontológico:
Tel: (31) 3057 8200 ou 3057 8202 | e-mail: odonto@saaemg.com.br

Direito Previdenciário e demais direitos, exceto o trabalhista:
Ivan Mercêdo Moreira Sociedade de Advogados
Rua Santa Catarina, 875 Lourdes - BH - MG - 30170-080
Tel: (31) 3303 5519 e 3303 5500
saaemg@mercedo.com.br | www.saaemg.com.br (link jurídico/homologação)
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Diretoria Gestão 2014-2018

Presidente: Rogerlan Augusta de Morais - UNA - BH
vice-presidente: Amaury Alonso Barbosa - PUC-MG / BH

Diretores: 

Anderson Pereira da Silva  - PUC / Betim
Antônio Rodrigues - UNIFOR / Formiga
Carlúcio K. Borges Araújo - Pitágoras / Belo Horizonte
Cícero Barbosa Sobrinho - PUC / Coração Eucarístico - BH
Dileiza Cândido de Souza - Anhaguera / Belo Horizonte
Ernani Silvio dos Santos - Col. Santa Marcelina - Belo Horizonte
Elmo José do Carmo Silva - Pitágoras / Belo Horizonte
Idílio de Assis Castro - FIDE / Itabira
Isa Cristina Peixoto de Souza - Col. Santo Antônio / Belo Horizonte
Irlei Eliseu de Souza - Fund. Universitária de Itaúna / Itaúna
João Batista da Silveira - Colégio Batista Mineiro / Belo Horizonte
Joyce Katherine Silva de Souza - PUC / Barreiro - BH
José Aloísio Dias - Col. Arnaldo / Belo Horizonte
José Antônio Drigo - SMC - GTI / Belo Horizonte
José Geraldo Vieira - Col. Santa Maria / Belo Horizonte
Leonardo Daniel da Silva - UNA / Belo Horizonte
Maria Angélica Rodrigues Souza - UNIPAM - Patos de Minas
Marco A. Bizarria Werneck - Colégio Santo Agostinho - Nova Lima
Marcos Antônio Ferreira Costa - UNIBH / Belo Horizonte
Regiane Cássia Rodrigues dos Santos - PUC / Coração Eucarístico - BH
Roberta Mayrink de Azevedo - PUC / São Gabriel - BH
Rosely Esteves Correia - UNIBH / Belo Horizonte
Sarah Lilian Macedo Ferreira - Pitágoras / Divinópolis
Silvana Oliveira Machado Gonçalves - Fund. Mons. Messias - Sete Lagoas
Silvia Maria Duarte Fernandes - Greenway Greenwich School - BH
Valdemar Moreira de Carvalho - PUC / Coração Eucarístico - BH

Conselho Fiscal: 

Antenor José de Paula - Inst. Educ. Cândida de Souza - BH
David Raad - PUC / MG - Belo Horizonte
Izabel Rosa dos Santos - Inst. Educacional Rouxinol - Belo Horizonte
Maria C. Silva - PUC / Coração Eucarístico - Belo Horizonte
Salvador Joaquim Quirino - Colégio Batista Mineiro / BH
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