
MANUAL DA
INTEGRAÇÃO



índice

Quem somos? 03
01

02
03Missão / Valores / Visão

03
04Jornada de trabalho

04
05Nossos deveres

05
06Salários

06
09Benefícios

07
11Férias

08
13Ausências Legais

09
14Afastamento médico

10
15EPI´s

O que é proibido? 16
11

12
16Medidas disciplinares

13
17Suspensão do contrato 

14
18Desligamento

15
19Rescisão contratual



Quem somos?
    Uma empresa de facilities, especializada em simplificar processos de recrutamento,

contratação e gestão de pessoas. Há mais de 10 anos no mercado, incentivamos

nossos profissionais a descobrirem e entenderem suas capacidades através de

projetos que focam também no bem-estar. Nos tornamos referência no segmento de

prestação de serviços inovadoras e focadas em desenvolver pessoas para alcançar os

melhores resultados.

Missão
    Revolucionar o mercado de serviços de terceirização introduzindo eficiência, ética e

resultados.

Visão
    Ampliar a participação no nosso segmento e buscar novos mercados, sendo uma

empresa referência com soluções inovadoras e processos sustentáveis.

Valores

Integridade Inovação Diversidade Transparência Respeito

Cuidado com
as pessoas

Responsabilidade
Socioambiental

Apaixonados
por resultados

Atitude
de Dono

Bom
Humor

    A reputação de uma empresa é o reflexo direto de como ela é vista dentro de sua

comunidade, por seus pares, colaboradores e terceiros. E espelha os valores que

norteiam as suas ações. A SERVFAZ elegeu como seus valores:
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Jornada de trabalho

Jornada de trabalho é a quantidade de

trabalho que diariamente o empregado

cumpre na empresa como obrigação

decorrente do contrato de trabalho.
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Na jornada 12×36, o colaborador realiza um expediente de 12 horas, e possui direito a

descanso nas 36 horas subsequentes ao seu período trabalhado;

A jornada de trabalho pode mudar se acordo

com a necessidade da empresa ou órgão de

lotação. Ela pode ser: 

Todos os empregados devem assinar em frequência ou ponto eletrônico,

assinalando diariamente os horários de entrada inicial, saída e retorno do almoço e

hora de saída para do trabalho. Também devem ser anotados os intervalos de 15

minutos para os colaboradores que trabalham na jornada de até 6 horas corridas,

conforme jornada de trabalho ao qual foi contratado.

A folha de ponto será recolhida pelo encarregado do local, supervisor ou

respectivo gestor do setor, até o 1° dia útil do mês subsequente.

A jornada de trabalho pode ser alterada, com

informação prévia e ciência do colaborador;

Frequência

44h
semanais; 

30h
semanais; 

Escalas
12x36 



Nossos Deveres
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Cumprir seu horário de trabalho e respeitar os horários

de intervalos; 

Utilizar os meios de identificação pessoal estabelecidos

(crachá, uniforme, dentre outros);

Realizar trabalhos que forem determinados,

desempenhando-os com zelo e boa vontade;

Zelar pelos equipamentos e materiais de maneira a evitar acidentes, perdas,

estragos e prejuízos; 

Zelar pelos procedimentos apresentados no treinamento de integração;

Ser aberto a novas ideias e mudanças;

Respeitar seus colegas de trabalho;

Participar dos treinamentos quando solicitado;

Manter um bom relacionamento com os colaboradores, evitando discussões e

conflitos durante a jornada de trabalho;

Evitar brincadeiras de duplo sentido e o uso de palavras de baixo calão;

Proibido qualquer forma de preconceito e discriminação. Denuncie eventuais

casos vivenciados ou testemunhados;

Não praticar ou admitir assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho e em

todas as relações.

       Lembre-se: Bom humor não é rir de situação erradar

Também é nossso dever:



Salários

Salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço

que ele executa. O valor deste salário é acordado no momento da

contratação e seu valor é definido pela legislação vigente ou

baseado nos pisos de Convenções Coletivas de Trabalho.

Salário mínimo
Salário mínimo é o menor valor pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador,

por dia normal de serviço. Esse valor é determinado por lei pelo governo.

Salário Família

1 filho: R$ 56,47 

2 filhos: R$ 112,94

3 filhos: R$ 169,41

E assim por diante, sem limite.

Carteira de Trabalho, para o primeiro cadastro; 

Certidão de Nascimento do (a) filho (a), para o primeiro cadastro;

Caso a criança tenha até 6 anos de idade, caderneta de vacinação ou equivalente;

Caso a criança tenha 7 anos ou mais, comprovante de frequência à escola;

Dependente maior de 14 anos precisa de comprovação de invalidez, confirmada pela

perícia médica do INSS;

Termo de Responsabilidade.

É um benefício previdenciário do INSS, para empregados que recebem até R$ 1.655,98

por mês (valor válido em 2022), e que tenham filhos de até 14 anos ou filhos com

deficiência. O valor que o beneficiário vai receber depende do número de filhos.  Cada

dependente que se enquadre na regra garante o valor de R$ 56,47 por mês, portanto:

Para receber esse salário o colaborador precisa solicitar a empresa e apresentar os

seguinte documentos: 
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Salários

13º Salário

Primeira: até o dia 30 de novembro 

Segunda: até o dia 20 de dezembro 

Todos os empregados com carteira assinada têm direito a receber o equivalente a um

mês de salário extra, caso tenha trabalhado o ano inteiro na empresa. Para aqueles que

não trabalharam os 12 meses o valor do 13º deve ser proporcional ao período

trabalhado.

O pagamento deve ser efetuado em duas parcelas:
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A segunda parcela terá descontos de contribuição previdenciária e

imposto de renda, por isso, o valor depositado da segunda parcela

tende a ser menor que o da primeira.

Salário Maternidade
Todas as mulheres seguradas e contribuintes da Previdência Social

tem direito ao benefício na ocasião do parto. Esse benefício se

estende para os casos de aborto, adoção e guarda judicial. 

A duração do benefício é de 120 dias. Em caso de aborto, a duração é

de 14 dias.

A data de início para o recebimento do salário é fixada no dia do

nascimento ou da adoção da criança. Entretanto, é possível, em

algumas situações, requerer o benefício a partir de 28 dias antes do

parto, como nos casos em que o afastamento das atividades laborais

ocorre antes da hora, por recomendação médica.



Salários

Adicional de Periculosidade
O adicional de periculosidade é um direito concedido a trabalhadores que exercem

uma atividade perigosa.

O empregado que trabalha em condições de periculosidade tem um adicional de

30% (trinta por cento) sobre o salário que recebe.

Quem determina se a atividade do colaborador se encaixa no adicional de

periculosidade é a perícia de responsabilidade do Médico ou Engenheiro do Trabalho.

São consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas que,

por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco

acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador,

como por exemplo:

I: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012);

II: roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de

segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012);

Adicional de Insalubridade
O adicional de insalubridade é uma compensação prevista a trabalhadores que

exercem atividades laborais que os expõem a agentes nocivos à saúde. 

Página 07

Para caracterizar e classificar a Insalubridade é necessária a realização de perícia

médica por profissional competente e devidamente registrado na Secretaria Especial

de Previdência e Trabalho (SEPRT).

Para o pagamento do adicional, deve-se verificar o grau de adequação do perfil

profissional contratado. Há 3 níveis diferentes que geram o benefício:

Salário
adicional de 10%
do salário mínimo

mínimo
adicional de 10%

Salário
adicional de 20%
do salário mínimo

médio
adicional de 20%

Salário

adicional de 40%
do salário mínimo

máximo
adicional de 40%

https://blog.convenia.com.br/adicional-por-tempo-de-servico/


Salários

Adicional Noturno
O trabalho noturno é aquele executado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do

dia seguinte. 

Para colaboradores com essa jornada, a remuneração normal terá acréscimo de 20%,

integrando-se no salário para todos os efeitos legais, enquanto perdurar essa situação.

Importante frisar que o percentual de insalubridade em empresas de

terceirização de mão de obra é definido pela planilha de custo e formação de

preço, sendo necessário a avaliação do setor de segurança e medicina do

trabalho para validação dos percentuais de acordo com o local de trabalho ao

qual o funcionário está alocado.

Página 08

Vale transporte
O vale-transporte é um benefício garantido pela CLT que

consiste no adiantamento feito pelo empregador para

custear o deslocamento do colaborador até o local de

trabalho.

O vale-transporte será entregue ao trabalhador, mediante recarga em cartão

eletrônico (Setut) no início de cada mês, excepcionalmente no mês de admissão.

(Período necessário para a confecção do cartão junto ao Setut).

O vale-transporte não poderá ser pago direto ao colaborador, sob a forma de

dinheiro. O valor dos vales entregues ao trabalhador poderá ser descontado no fim do

mês, na folha de pagamento até o limite de 6% (seis por cento) de seu salário-base.



Benefícios

Vale Alimentação
O Vale Alimentação é um benefício concedido ao colaborador baseado na CCT –

Convenção Coletiva de Trabalho. O vale alimentação é pago por dia de trabalho,

sendo que os descontos são definidos em CCT da categoria. Após admissão do

colaborador, o mesmo receberá seu cartão de vale alimentação e que mensalmente

será recarregado o crédito, conforme valor devido ao mês.

O colaborador receberá um cartão nominal que poderá ser

entregue apenas ao titular, exceto para os colaboradores

intermitentes que recebem o cartão RH recarregável, conforme

convocação.

Os contratos intermitentes com convocação longas, é realizado a solicitação do

cartão nominal do colaborador. Colaboradores com afastamentos superiores a 90

dias os cartões são cancelados automaticamente, sendo reemitidos novos cartões

após o retorno ao trabalho.

Seguro de vida
É um benefício conforme CCT- Convenção Coletiva de Trabalho. Esse seguro tem

como objetivo garantir proteção financeira aos colaboradores e seus beneficiários

(cônjuge e os filhos) em casos de morte, invalidez laborativa permanente total por

doença e invalidez funcional total ou parcial por acidente ou doença.

O departamento pessoal da Servfaz é o setor responsável por repassar as orientações

e instruções aos dependentes do colaborador, para que os mesmos possam fazer a

solicitação do seguro junto a seguradora. Todo o processo de solicitação é realizado

pelos dependentes junto a seguradora.
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Benefícios

Clube de benefícios
São parcerias realizadas pelo RH da Servfaz com empresas no

intuito de disponibilizar desconto aos nossos colaboradores e

dependentes. Todos os colaboradores tem acesso ao clube

de benefícios. Para saber as parcerias existente o RH possui

uma cartilha com todas as informações.

Clique no ícone ao lado para acessar mais informação sobre clube de

benefícios.
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Férias

Aquisição de férias
O colaborador precisa completar 12 meses de vigência do contrato assinado para ter

direito às férias. Não é possível conceder férias individuais a empregados com período

aquisitivo incompleto, salvo no caso de férias coletivas. 

Todo colaborador tem direito a férias anuais remuneradas. A cada 1 ano de trabalho

completo, o colaborador tem o direito a 30 dias de férias. Esses dias são remunerados

junto ao acréscimo de férias. 

As férias devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes

à aquisição do direito, período este chamado de "concessivo".

A empresa tem o direito de definir o período no qual o colaborador

o irá tirar suas férias, independentemente da vontade ou

concordância do empregado. Já o colaborador decide se gostaria

de dividir os dias de férias ou tirá-los de forma corrida.

Importante frisar que o empregado com contrato de trabalho suspenso e que tenha

adquirido direito a férias antes do afastamento, só poderá gozá-las após o retorno às

atividades normais.

Proporcionalidade de férias
A cada 12 meses, o funcionário passa a ter direito a 30 dias de férias. No entanto, as

faltas injustificadas podem reduzir este número, conforme discriminado abaixo:

Até 5 faltas injustificadas: 30 dias de férias

De 6 a 14 faltas injustificadas: 24 dias de férias

De 15 a 23 dias: 18 dias de férias

De 24 a 32 dias: 12 dias de férias

Acima de 32 dias: o trabalhador perde o direito a férias 
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Férias

Perda do direito de férias
Não terá direito a férias o empregado que se enquadrar em algumas das situações

abaixo:

Quando o trabalhador ficar afastado por

mais de 180 dias, em torno de seis meses

embora descontínuos, dentro do mesmo

período aquisitivo ele perderá o direito

às férias e ao retornar às suas atividades

terá um novo período aquisitivo iniciado.

Comunicação e
remuneração de férias
A concessão de férias deve ser comunicada ao empregado, por escrito, com

antecedência de no mínimo 30 dias.

As férias devem ser pagas até 2 dias antes do início, assim com o salário devido nessa

data, somando-se as médias de adicionais do período aquisitivo. 

Em caso de demissão por justa causa

(Quando ocorrer a demissão por justa

causa, o trabalhador terá direito apenas

ao saldo de salário e férias vencidas, se

houver). Dessa forma, o trabalhador

demitido por justa causa, não terá

direito às férias proporcionais

Demissão por
justa causa

Afastamento
maior que 180
dias

Férias Coletivas
A empresa pode conceder férias coletivas, simultaneamente, a todos os seus

empregados, ou apenas a determinados setores, estabelecimentos ou secções. Neste

caso, as férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles

seja inferior a 10 dias consecutivos.

Página 12



Ausências Legais

Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,

ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada na CTPS, que

viva sob a dependência econômica do empregado.

Falecimento

Até 3 dias consecutivos, em decorrência de casamento.

Casamento

Por 5 dias, em caso de nascimento de filho.

Paternidade

Por 1 dia, em cada 12 meses de trabalho, para doação de sangue, o

qual deverá ser devidamente comprovado.

Doação de Sangue

Período de afastamento de 120 dias concedido a mulheres tiveram

um bebê, ou adotar uma criança.

Licença maternidade

Por motivo de auxilio doença ou acidentário, por período inferior a 6

meses. Justificado com atestado.

Doença/acidentário

Exigência do serviço militar - apresentação anual de reservista.

Serviço Militar

Comparecimento como parte na Justiça do Trabalho

Justiça do trabalho
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Atestado Médicos

Afastamento médico

Estabilidade de gravidez
É garantida estabilidade à gestante, desde a confirmação da gravidez até 5

meses após o parto. 

As faltas justificadas decorrentes da apresentação de

atestados médicos, deverão ser comunicadas imediatamente

a empresa, tendo como prazo legal o período de até 2 dias

úteis após a ausência para a apresentação do atestado

médico.

Após a apresentação do atestado caberá a empresa realizar o

agendamento da homologação do documento com o 

colaborador junto ao departamento médico, onde será examinada e validada a

incapacidade de trabalhar do funcionário. No ato da homologação a quantidade de

dias de atestado poderá ser reduzida, acatada ou ampliada.

Auxílio-doença
É um benefício pago pelo INSS às pessoas que ficarem incapacitadas para o trabalho

ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e que cumpram a

carência e que tenha qualidade de segurado. 

A incapacidade para o trabalho deve ser comprovada através de exame realizado

pela perícia médica da Previdência Social.

Informações necessárias no atestado: quantidade de dias, carimbo do

hospital, carimbo do médico com CRM e assinatura, endereço e

identificação do hospital;

Não é válido assinatura de enfermeiro ou psicólogo.

Declaração para exames.

Atestados de acompanhamento serão aceitos na forma da lei.

IMPORTANTE:
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Afastamento médico

Quem paga o auxílio doença?
A empresa é responsável pelo pagamento da remuneração do empregado, nos

primeiros 15 dias do afastamento. A Previdência Social deverá pagar o benefício ao

empregado a partir do 16º dia da data do afastamento da atividade.

Importante:

Para que a empresa possa realizar a operacionalização de afastamento junto ao INSS

por motivo de auxílio doença é obrigatório a apresentação do atestado médico pelo

colaborador, para que seja concluído o agendamento da perícia em horários e datas

disponíveis para atendimento junto a previdência social. 

Quando o perito do INSS validar a incapacidade laboral do colaborador, ele que irá

determinar o período de dias que o funcionário deverá ficar afastado.

EPI's
O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do

trabalhador, evitando consequências negativas em casos de

acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também é usado para

garantir que o profissional não será exposto a doenças

ocupacionais, que podem comprometer a capacidade de

trabalho e de vida dos profissionais durante e depois da fase ativa

de trabalho.

O uso de EPIs é importante e obrigatório!
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O que é proibido?

Expor a marca SERVFAZ de forma inadequada e/ou sem

autorização em atividades de lazer e diversão fora do

expediente de trabalho;

Dormir no horário de trabalho;

Difamar a imagem e o nome da empresa;

Usar palavras e/ou gestos impróprios à moralidade e

respeito nas dependências da SERVFAZ;

Receber presentes, benefícios, ou vantagens de qualquer espécie e natureza de

fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes;

Uso do celular em casos inapropriados (rede social, WhatsApp, dentre outros);

Medidas disciplinares
Advertência verbal;

Advertência escrita;

SUSPENSÃO: É uma medida mais rigorosa, pois implica o

afastamento do empregado de sua atividade por um período

determinado pela empresa, com descontos em salário e

benefícios.

DEMISSÃO: Rescisão de contrato 
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Suspensão do
contrato de trabalho

A suspensão é um procedimento que acarreta a cessação temporária dos principais

efeitos do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho o vínculo

empregatício se mantém preservado, no entanto, as partes (empregador e

empregado) não se submetem às principais obrigações contratuais enquanto durar a

suspensão. Importante frisar que na suspensão do contrato de trabalho há a cessação

das duas principais obrigações contratuais: a de prestar serviços e a de pagar o salário.

Em vista disso, o tempo de suspensão não é computado como tempo de serviço.

Modalidades de suspensão
A suspensão do contrato de trabalho pode ocorrer de duas formas: por ajuste entre as

partes (suspensão convencional) ou por deliberação de lei (suspensão legal).

Suspensão convencional
A Suspensão Convencional surge do interesse do empregado sendo necessário o

acordo entre as partes (empregado e empregador). Nessa modalidade o colaborador

ficará sem receber salário.

Suspensão legal
A Suspensão Legal ocorre quando existe uma lei que autoriza a suspensão do contrato

de trabalho em determinadas situações decorrentes da aplicabilidade de medidas

provisórias determinadas pelo governo. Nessa modalidade de suspensão, o

empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador,

inclusive ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de

suspensão contratual, cujo valor deverá ser definido em convenção ou acordo

coletivo.
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Aviso prévio
É a comunicação que uma parte do contrato de trabalho deve

oferecer à outra quando pretender rescindir o referido contrato

sem justa causa, de acordo com o prazo previsto em lei, sob pena

de pagar indenização. O aviso prévio é especifico para contrato

de trabalho por prazo indeterminado e tem por finalidade,

quando concedido por empresa, possibilitar ao empregado a

Desligamento

procura de novo emprego. Se concedido pelo empregado, a

e treinar novo empregado para o desempenho da função, durante o período de aviso

prévio.

Aviso prévio trabalhado
Ocorre quando o empregador concede aviso prévio e solicita o cumprimento da

jornada de trabalho no seu período. Na hipótese de o empregado pedir demissão, é

sua obrigação trabalhar no período do aviso. Durante o prazo do aviso prévio, quando

concedido pela empresa, a jornada de trabalho será reduzida em 2 horas diárias ou

nos últimos 7 dias do aviso, sem prejuízo no recebimento do salário.

Aviso prévio indenizado
Ocorre quando a empresa dispensa o empregado, sem justa causa, e o libera do

trabalho imediatamente, sem que haja a necessidade de cumprimento do aviso,

realizando a indenização do respectivo aviso. Se o empregado pede demissão deve

trabalhar no prazo do aviso, caso não trabalhe, deverá indenizar os dias não

trabalhados, podendo o valor ser descontado da rescisão ao qual tem direito (CLT, art.

487 § 1º e 2º).

Liberação do cumprimento do aviso prévio
O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa do

cumprimento do aviso pelo empregado não o isenta do pagamento integral do aviso,

exceto se o empregado comprovar documentalmente ter obtido novo emprego ou

outra atividade expressamente declarada.

finalidade é proporcionar à empresa a oportunidade de contratrar
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Existem vários termos utilizados para conceituar a finalização do contrato de trabalho,

tais como: cessação, demissão, dissolução, dispensa e rescisão, dentre outros. Os

procedimentos inerentes ao encerramento do vínculo empregatício são regidos pelo

art. 477 da CLT que diz:

Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na

Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos

competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma

estabelecidos pela lei.

Rescisão Contratual

Verbas Rescisórias
As verbas rescisórias são aquelas que, por lei, o empregado pode ter direito após o

encerramento do vínculo empregatício.

Direito a verbas recisórias

Recisão sem justa causa

Aviso prévio

Saldo de salário

13º salário

Férias vencidas | se não gozadas

Férias proporcionais com

acréscimo de 1/3 sobre férias

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória

Multa de 40% sobre o FGTS a que

faz jus ao empregado

Tempo de serviço:
Maior que 1 ano

Aviso prévio

Saldo de salário

13º salário

Férias proporcionais com

acréscimo de 1/3 sobre férias

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória

Multa de 40% sobre o FGTS a que

faz jus ao empregado

Tempo de serviço:
Menor que 1 ano
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Rescisão Contratual

Recisão com justa causa

Saldo de salário

Férias vencidas com adicional de

1/3 | se não gozadas

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória |

deposito na conta vinculada

Tempo de serviço:
Maior que 1 ano

Saldo de salário
 

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória |

deposito na conta vinculada

Tempo de serviço:
Menor que 1 ano

O colaborador desligado por justo motivo deve ser comunicado por escrito sobre a

falta cometida.

Pedido de demissão

Saldo de salário

13º salário

Férias vencidas | se não gozadas

Férias proporcionais com

acréscimo de 1/3 sobre férias

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória |

deposito na conta vinculada

Tempo de serviço:
Maior que 1 ano

Saldo de salário

13º salário

Férias proporcionais com

acréscimo de 1/3 sobre férias

FGTS sobre valores rescisórios de

natureza não indenizatória

Tempo de serviço:
Menor que 1 ano

Observação: Aplica-se também a

hipótese de morte do empregado,

sendo o pagamento realizado aos

dependentes, reconhecidos pelo INSS

ou decisão judicial

O pedido de demissão de empregado não dará direito ao saque do saldo acumulado

na conta de FGTS, bem como ao seguro desemprego e a multa de 40% sobre o saldo

de FGTS.
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Rescisão Contratual

Extinção do contrato de experiência | Término do
prazo de contrato

Saldo de salário

13º salário proporcional

Férias proporcionais

Acréscimo de 1/3 sobre férias

Recolhimento e saque de FGTS sobre valores rescisórios de natureza não

indenizatória | deposito na conta vinculada

Observação
Se a rescisão for antecipada (antes do término), além das verbas

rescisórias asseguradas anteriormente, o empregador deverá indenizar

50% da remuneração a que o empregado teria direito até o final do prazo

(CLT, art. 479). 

Se a rescisão for antecipada (contrato de experiência) por iniciativa do empregado,

este deve indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultar, não

podendo ultrapassar a indenização a que teria direito em idênticas condições (CLT, art.

480, § 1º).

Prazo para o pagamento das verbas rescisórias
Até 10 dias corridos
De acordo com o art. 477 da CLT, com redação realizada pela Reforma

Trabalhista e pela Lei nº 13.467/2017, desde 11.11.2017, o prazo para

pagamento das verbas rescisórias, bem como da entrega ao empregado

Seguro Desemprego
É um benefício temporário concedido ao trabalhador desempregado, dispensado

sem justa causa. Ele é pago pelo governo entre 3 a 5 parcelas de forma contínua ou

alternada, de acordo com o período trabalhado. Não terá direito ao seguro-

desemprego o trabalhador que estiver aposentado ou que não tiver vínculo

empregatício no mínimo por 6 meses, com a contratante, bem como tiver sido

demitido por justa causa ou realizado pedido de demissão.

Prazo para entrada no seguro desemprego: de 07 a 120 dias contados da data de

dispensa.

dos documentos da rescisão contratual é de até 10 dias, contados a partir do término

do contrato e independentemente do tipo de rescisão.
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