
 

 

FETEE   SEMESP 

 

COMUNICADO CONJUNTO Nº 02/2022 – 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024, EM 10 DE OUTUBRO DE 2022 

 

O SEMESP, representando as Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, e 
a FETEE – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SNSINO, representando os 
sindicatos filiados, SINDICATOS DOS PROFESSORES DE: MOGI DAS CRUZES (Arujá, Barra do Turvo, Biritiba 
Mirim, Cabreúva, Cajamar, Cajati, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, 
Igaratá, Ilha Comprida, Iporanga, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mauá, Mogi 
das Cruzes, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana 
de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Suzano e Taboão da Serra); PINDAMONHANGABA (Pindamonhangaba); 
VOTUPORANGA (Votuporanga); GUARATINGUETÁ (Guaratinguetá); o SINDICATO DOS PROFESSORES E 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DE:  ARARAQUARA (Araraquara); CATANDUVA (Américo 
Brasiliense, Ariranha, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Catanduva, Catiguá, Dobrada, 
Elisiário, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Guariba, Ibirá, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Marapoama, Matão, Monte 
Alto, Monte Azul Paulista, Motuca, Nova Europa, Novais, Novo Horizonte, Olímpia, Palmares Paulista, 
Pindorama, Pitangueiras, Sales, Santa Adélia, Santa Ernestina, Tabapuã, Tabatinga, Taquaritinga, Urupês e Vista 
Alegre do Alto);  LORENA (Lorena); RIO CLARO (Batatais, Brotas, Charqueada, Cordeirópolis, Ipeúna, 
Iracemápolis, Rio Claro, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro e São José do Rio Pardo); bem como a 
BASE DESORGANIZADA QUE ENGLOBA AS CIDADES SEM REPRESENTAÇÃO SINDICAL, QUAIS SEJAM: 
PROFESSORES E AUXILIARES (Aguaí, Águas da Prata, Águas de São Pedro, Altair, Alto Alegre, Álvares Florence, 
Álvaro Carvalho, Alvinlândia, Américo de Campos, Analândia, Anhembi, Aparecida d’Oeste, Aramina, Arco-Íris, 
Aspásia, Avanhandava, Balbinos, Barbosa, Bento de Abreu, Bernardinho de Campos, Bilac, Borá, Braúna, Brejo 
Alegre, Barretos Buritama, Buritizal, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos Paulista, Cardoso, Casa Branca, Castilho, 
Clementina, Colina, Colômbia, Coroados, Corumbataí, Cosmorama, Cristais Paulista, Dirce Reis, Divinolândia, 
Dolcinópolis, Echaporã, Embaúba, Fernão, Floreal, Gabriel Monteiro, Gália, Gastão Vidigal, Getulina, Glicério, 
Guaiçara, Guaiambé, Guairá, Guará, Guaraçaí, Guaraci, Guarani d’Oeste, Guarantã, Guararapes, Guzolândia, 
Herculândia, Iacanga, Iacri, Iaras, Ibirarema, Igarapava, Indiaporã, Ipuã, Irapuã, Itaju, Itapura, Itirapina, Itirapuã, 
Itobi, Itupeva, Jaborandi, Jales, Jeriquara, Júlio de Mesquita, Lavínia, Lourdes, Lucianópolis, Luiziânia, Lupércio, 
Lutécia, Macaubal, Macedônia, Magda, Mariápolis, Meridiano, Mesópolis, Miguelópolis, Mira Estrela, 
Mirandópolis, Monções, Monte Alegre do Sul, Muritinga do Sul, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova 
Independência, Nova Luzitânia, Nuporanga, Ocauçu, Oriente, Orindiuva, Oscar Bressane, Ouroeste, Palestina, 
Palmeira d’Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Patrocínio Paulista, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pedregulho, 
Penápólis, Piacatu, Pirangi, Planalto, Pongai, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Queiroz, Quintana, 
Reginópolis, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão do Sul, Rifaina, Rincão, Riolândia, Rubiácea, Rubinéia, Sabino, 
Saltinho, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Rita d’Oeste, Santa 
Salete, Santana da Ponte Pensa, Santo Antonio do Araçangua, Santo Antonio do Jardim, Santópolis do Aguapeí, 
Sebastianópolis do Sul, Severínia, Sud Mennucci, Suzanópolis, Taíaçu, Taiuva, Taquaral, Taquarituba, Terra 
Roxa, Torrinha, Trabiju, Três Fronteira, Turiuba, Turmalina, Ubirajara, Uru, Valentim Gentil, Valparaiso, Vargem 
Grande do Sul, Vera Cruz, Viradouro, Vitória Brasil, e Zacarias. Auxiliares) SOMENTE PROFESSORES (Adolfo, 
Aparecida do Norte, Arapeí, Areias, Bady Bassitt, Bálsamo, Bananal, Bebedouro, Bertioga, Caçapava, Cachoeira 
Paulista, Canas, Caraguatatuba, Cedral, Cruzeiro, Cubatão, Cunha, Eldorado, Guapiaçu, Icem, Iguape, Ilha Bela, 
Ipigua, Jací, Jacupiranga, Jambeiro, José Bonifacio, Juquiá, Lagoinha, Lavrinhas, Mendonça, Miracatu, Mirassol, 
Mirassolandia, Mongaguá, Monte Aprazível, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Neves Paulista, Nipoã, Nova 



Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Paraibuna, Pariquera Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Piacatu, Piquete, 
Poloni, Pontirendaba, Potim, Potirendaba, Praia Grande, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, São 
João da Boa Vista ,Ensino Superior) São José do Barreiro, São Sebastião, Sarapuí, Sete Barras, Silveiras, Tanabi, 
Ubarana, Ubatuba, Uchoa, União Paulista) E AUXILIARES (Andradina, Auriflama, Cabreuva, Cajamar, Estrela 
d’Oeste, Ferraz de Vasconcelos, General Salgado, Indaiatuba, Ilha Solteira, Itatiba, Nhandeara, Pereira Barreto, 
Santa Bárbara d’Oeste, Santa Fé do Sul, São Lourenço da Serra, Urânia); anunciam que, aprovadas pelas 
respectivas assembleias, estão definidas as redações das cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho 
para o período de 1º de setembro de 2022 a 29 de fevereiro de 2024.  

Os textos completos, em fase de coletas das assinaturas dos representantes legais, estarão disponíveis nos 

sites das Entidades Sindicais tão logo estejam devidamente assinados. 

O presente comunicado antecipa a divulgação do texto das seguintes cláusulas: 

Recomposição salarial – Auxiliares de Adm. Escolar e Professores – Base da FETEE 

Reajuste salarial 2022 

1 - A partir de 1º de setembro de 2022 será aplicado o reajuste de 7%, sobre os salários devidos em 1º de 

fevereiro de 2022. 

1.1 – O reajuste de 7% referente ao mês de setembro de 2022 poderá ser pago junto com o salário de outubro, 

até o quinto dia útil do mês de novembro de 2022. O valor deverá ser discriminado no holerite como 

“pagamento a título de diferenças”. 

2 - A partir de 1º de fevereiro de 2023 será aplicado o reajuste complementar de 3,57%, também sobre os 

salários devidos em 1º de fevereiro de 2022, pagos até o quinto dia útil do mês de março de 2023.  

A aplicação dos reajustes acima fixados totalizará o percentual de 10,57%.  

Parágrafo primeiro – Aos Auxiliares que possuam curso superior completo e que percebam remuneração bruta 

acima de R$ 14.174,44 (quatorze mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), equivalente 

ao dobro do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, será concedido o reajuste 

fixo de R$ 992,21 (novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) em 1º de setembro de 2022, pago 

até o quinto dia útil de novembro de 2022, e de R$ 506,03 (quinhentos e seis reais e três centavos) em 1º de 

fevereiro de 2023, totalizando R$ 1.498,24 de aumento, equivalente a 10,57% sobre R$ 14.174,44. O reajuste 

salarial incidente sobre a parcela do salário que exceda os R$ 14.174,44 (quatorze mil, cento e setenta e quatro 

reais e quarenta e quatro centavos) deverá ser objeto de negociação direta entre o AUXILIAR e A 

MANTENEDORA, na forma do artigo 444 da CLT. O resultado da referida negociação deverá ser formalizado em 

termo escrito, a ser assinado por ambas as partes.  

Parágrafo segundo – Fica estabelecido que o salário de 1º de fevereiro de 2023, reajustado pelo índice definido 

nesta cláusula, servirá como base de cálculo para a data-base de 1º de março de 2023. 

Reajuste salarial 2023 

1 - A partir de 1º de março de 2023 será aplicado o reajuste equivalente a metade (50%) da média aritmética 

dos índices inflacionários do período compreendido entre 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, 

apurados pelo IBGE (INPC) e FIPE (IPC), sobre os salários devidos em 1º de fevereiro de 2023. 



2 - A partir de 1º de setembro de 2023 será aplicado o reajuste complementar (além daquele concedido na 

forma do item “b.1” acima) equivalente a um quarto (25%) da média aritmética dos índices inflacionários do 

período compreendido entre 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, apurados pelo IBGE (INPC) e FIPE 

(IPC), sobre os salários devidos em 1º de fevereiro de 2023. 

3 - A partir de 1º de fevereiro de 2024, será aplicado o reajuste complementar (além daquele concedido na 

forma do item “b.2” acima) equivalente a um quarto (25%) da média aritmética dos índices inflacionários do 

período compreendido entre 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, apurados pelo IBGE (INPC) e FIPE 

(IPC), sobre os salários devidos em 1º de fevereiro de 2023. 

A aplicação dos reajustes acima estipulados totalizará 100% da média aritmética dos índices inflacionários do 

período compreendido entre 1º de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, apurados pelo IBGE (INPC) e FIPE 

(IPC).  

Parágrafo primeiro – Fica estabelecido que o salário de 1º de fevereiro de 2024, reajustado pelo índice 

definido nesta cláusula, servirá como base de cálculo para a data base de 1º de março de 2024. 

Parágrafo segundo – A Federação e o SEMESP comprometem-se a divulgar comunicado conjunto a ser 

elaborado tão logo os índices inflacionários mencionados nesta cláusula sejam conhecidos, informando o 

percentual de reajuste definido no caput. 

Parágrafo terceiro – As MANTENEDORAS que, na vigência da presente Convenção, optarem pelo inciso A – 

COM COPARTICIPAÇÃO da cláusula Assistência Médico- Hospitalar deverão acrescer o percentual de 0,86% 

(zero vírgula oitenta e seis por cento), a partir da data da modificação das condições do plano de saúde, com 

exceção das que já adotaram essa modalidade de assistência de saúde, nos termos e na vigência da Convenção 

Coletiva de 2018/2020.  

PLR ou Abono especial  

Será devido aos AUXILIARES e aos PROFESSORES o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, 

na forma da Lei 10.101 de 19/12/2000, com as modificações introduzidas pela Lei 12.832 de 20/06/2013 ou 

Abono Especial no valor igual à parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal bruta, a ser pago 

nas seguintes condições:  

a) 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal bruta devida em 1° de fevereiro de 2022 até o dia 25 

de outubro de 2022;  

b) 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal bruta vigente na data do pagamento, até o 5º dia útil 

de outubro de 2023. 

Parágrafo primeiro – Terão direito ao abono integral estabelecido no caput desta cláusula todos os AUXILIARES 

e os PROFESSORES com contrato de trabalho vigente nas datas de pagamento das parcelas, incluindo-se aqui 

os admitidos até 07/10/2022. 

Parágrafo segundo – Os AUXILIARES e os PROFESSORES admitidos a partir de 08/10/2022 terão direito à PLR 

ou ao abono especial no valor igual à 2ª parcela de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal, a ser 

pago até o 5º dia útil de outubro de 2023, conforme item “b” acima. 



Parágrafo terceiro – A MANTENEDORA poderá compensar do percentual da PLR e/ou do abono ora acordados, 

eventual percentual de reajuste salarial concedido antes de 1º de setembro de 2022, até o limite da PLR/abono 

especial fixados.   

Compensações salariais 

Em 2022 será permitida a compensação de eventuais antecipações salariais concedidas no período 

compreendido entre 1º de março de 2022 e 30 de setembro de 2022. 

Parágrafo único – Não será permitida a compensação daquelas antecipações salariais que decorrerem de 

promoções, transferências, ascensão em plano de carreira e os reajustes concedidos com cláusula expressa de 

não compensação. 

 

Piso Salarial – menor remuneração mensal do AUXILIAR 

Fica estabelecido, nos termos do inciso V, artigo 7º, da Constituição Federal, como piso salarial da categoria dos 

AUXILIARES, por jornada integral de trabalho de, no máximo, 44 horas semanais: 

1 - O valor de R$1.430,30 (mil, quatrocentos e trinta reais e trinta centavos) para o período compreendido 

entre 1º de setembro de 2022 e 28 de fevereiro de 2023; 

1.1 – O reajuste do piso salarial referente ao mês de setembro de 2022 poderá ser pago junto com o salário de 

outubro, até o quinto dia útil do mês de novembro de 2022. O valor deverá ser discriminado no holerite como 

“pagamento a título de diferenças”. 

2 – Em 1º de março de 2023, o piso salarial será reajustado de acordo com as disposições dos itens 2 e 3 do 

Reajuste Salarial 

 

Cesta básica 

Fica assegurada aos AUXILIARES que percebam remuneração mensal menor ou igual a 5 (cinco) vezes o valor 

do salário mínimo paulista (R$ 1.284,00), ou seja R$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), em jornada 

integral de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ou percebam, em jornada inferior, remuneração 

proporcionalmente igual ou inferior ao limite fixado nesta cláusula, a concessão de uma cesta básica mensal, 

de 26 Kg, composta, no mínimo, pelos seguintes produtos não perecíveis: arroz; óleo; macarrão; feijão; café; 

sal; farinha de trigo; farinha de mandioca; farinha de milho; açúcar; biscoito; purê de tomate; tempero; 

achocolatado; leite em pó; fubá; sardinha em lata; sopão.  

Parágrafo primeiro - As MANTENEDORAS que já concedem vale-refeição, segundo a regulamentação do PAT, 

para os todos os AUXILIARES de todas as faixas salariais, em valor mínimo, igual ou superior a R$ 17,50 

(dezessete reais e cinquenta centavos) por dia, 22 dias por mês, estão desobrigadas do fornecimento de cesta 

básica. 

Parágrafo segundo – Fica assegurada a concessão de cesta básica durante as férias, licença maternidade e 

licença saúde, bem como será garantido ao AUXILIAR demitido sem justa causa, na vigência da presente 

Convenção, a cesta básica referente ao período de aviso prévio, ainda que indenizado.  



Parágrafo terceiro – O referido benefício poderá ser substituído por meio eletrônico de pagamento, desde que 

a implantação do sistema não implique em custo algum para o AUXILIAR, contendo crédito mensal nunca 

inferior a R$ 159,83 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), no período compreendido entre 

1º de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2023; 

Parágrafo quarto – A partir de 1º de março de 2023, os valores do crédito mensal do meio eletrônico de 

pagamento e do limite salarial estabelecidos no parágrafo 3º e no caput desta cláusula serão reajustados pelo 

índice de reajuste salarial estabelecido nesta Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

Vale-refeição 

Além da cesta básica estabelecida em cláusula específica desta Convenção, fica assegurada a concessão de 22 

(vinte e dois) vales-refeições por mês aos AUXILIARES cuja remuneração mensal seja inferior ou igual a 

R$1.815,30 (mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos), em jornada integral de 44 (quarenta) horas 

semanais.  

Parágrafo primeiro – No período compreendido entre 1º de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2023, o valor 

unitário do vale-refeição será de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos). 

Parágrafo segundo – A partir de 1º de março de 2023, o valor unitário do vale-refeição será reajustado pelo 

índice de reajuste salarial estabelecido nesta Convenção Coletiva de Trabalho. 

Parágrafo terceiro – Os vales-refeições serão entregues, antecipadamente, no dia do pagamento do salário do 

mês anterior.  

Parágrafo quarto – O vale-refeição ora instituído não se constitui como verba salarial e não integrará, para 

nenhum efeito, o salário ou a remuneração percebida pelo AUXILIAR.  

Parágrafo quinto – Fica assegurada a concessão dos vales-refeições durante as férias, licença maternidade e 

licença saúde, bem como será garantido ao AUXILIAR demitido sem justa causa, na vigência da presente 

Convenção, os vales-refeições referentes ao período de aviso prévio, ainda que indenizado. 

 

Relação nominal 

No primeiro ano de vigência desta Convenção, em 2022, a MANTENEDORA está obrigada a encaminhar ao 

Sindicato ou à Federação, em até trinta dias após a inserção da norma coletiva no sistema mediador do 

Ministério do Trabalho e Emprego e, no segundo ano de vigência, até o dia 30 de julho de 2023, a relação 

nominal dos Professores e/ou Auxiliares de Adm. Escolar (representados pelos respectivos sindicatos laborais 

filiados à FEPPAAE) que integram os seus quadros de funcionários, acompanhada do respectivo CPF/MF, dos 

valores da remuneração mensal bruta e da respectiva carga horária semanal/mensal, além dos descontos legais 

e das guias das contribuições descontadas dos trabalhadores que a ela não se opuserem.  

Parágrafo primeiro - A referida relação poderá ser enviada por meio magnético ou pela internet, ou poderá 

ainda ser encaminhada cópia da folha de pagamentos do mês acima estabelecido para cumprimento desta 

obrigação.  



Parágrafo segundo – A entrega de tais informações é feita com base na decisão judicial transitada em julgado – 

processo n.º 100.3863-33.2021.5.02.0000, nos precedentes normativos nº 41 e nº 111 do Egrégio Tribunal 

Superior Trabalho, na Nota Técnica/SRT/MTE nº 202/2009 e nos incisos II e IX do artigo 7º, inciso II do artigo 

10º e letras “a” e “d” do inciso II do artigo 11, todos da Lei n.º 13.709/18 (LGPD). 

Parágrafo terceiro – Nos termos que estabelece a Lei nº 13.709/18, a informações contidas na presente 

cláusula só podem ser utilizadas para os fins a que se destinam, não podendo ser repassadas a terceiros 

voluntária ou involuntariamente (vazamento de dados), devendo o tratamento destes dados ter a segurança 

cibernética necessária, sob os cuidados do encarregado de Proteção de Dados. 

 

Anexo I 

Acordo de Compensação - Banco de Horas 

Fica autorizada a adoção do sistema de compensação de jornada e horas extras por meio de banco de horas 

que observará o seguinte:  

I – A compensação pelo sistema de banco de horas deverá ocorrer em períodos de até 12(doze) meses. 

Eventuais horas trabalhadas e não compensadas no período aquisitivo devem ser pagas como hora extra até o 

5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao fechamento, na forma da cláusula “Adicional de hora-extra”. 

Eventuais débitos de horas não compensadas serão zerados. 

II – A composição do banco de horas se dará mediante o acúmulo de horas credoras ou devedoras, apuradas 

por meio do sistema de controle de jornada. 

III – Poderão ser compensadas as horas trabalhadas além da jornada diária, não podendo exceder a duas horas 

diárias nem dez semanais. As horas que excederem esse limite serão pagas como hora extra, com o adicional 

definido na cláusula de Horas Extras, da Convenção Coletiva de Trabalho. 

IV – A compensação não poderá ocorrer nas férias, feriados e dias reservados ao Descanso Semanal 

Remunerado. A MANTENEDORA poderá efetuar as compensações de dias-ponte (dias úteis que antecedem ou 

sucedem os feriados que ocorrem às terças ou quintas-feiras). 

V – Atrasos, saídas e faltas não descontados poderão ser compensados no Banco de Horas, limitando-se em 

uma ocorrência por semana. 

VI – A compensação poderá ser anterior ou posterior às horas que deixaram de ser trabalhadas. 

VII – Os dias e/ou horários destinados à compensação deverão ser informados aos AUXILIAR com sete dias de 

antecedência, no mínimo. Descumprido esse prazo, as horas trabalhadas a mais serão pagas com o adicional 

estabelecido na cláusula “Adicional de hora-extra” da CCT. Caso a compensação seja requerida a pedido do 

AUXILIAR ou acordada entre as partes, o prazo mínimo previsto no item anterior não será exigido. 

VIII – Será permitido um saldo negativo de, no máximo, 20 (vinte) horas a serem compensadas. Eventuais 

débitos de horas que excederem esse limite serão zerados. 

IX – A MANTENEDORA deverá disponibilizar mensalmente aos AUXILIARES extrato individualizado, com as 

horas trabalhadas, horas compensadas e o saldo.  



X – Na rescisão do contrato de trabalho a pedido do AUXILIAR ou por iniciativa da MANTENEDORA, o crédito de 

horas trabalhadas e não compensadas serão pagas como hora-extra, com o adicional estabelecido na cláusula 

“Adicional de hora-extra” da CCT, junto com as verbas rescisórias. Havendo débito de horas ainda não 

compensadas, o saldo negativo será zerado. 

XI – Em virtude da pandemia de COVID-19, os sistemas de banco de horas implementados nos anos de 2020 e 

2021, que tenham observado as regras aqui estabelecidas são considerados válidos independentemente da 

formalização de instrumento coletivo com Sindicato. 

XII – Caso a MANTENEDORA pretenda modificar as regras aqui estabelecidas para a compensação de banco de 

horas, a proposta de alteração deverá ser encaminhada ao Sindicato, que terá o prazo máximo de 7 (sete) dias 

úteis para dar início ao processo de negociação.  

XIII – Na hipótese prevista no inciso XII, a celebração do Acordo exigirá aprovação prévia dos AUXILIARES 

empregados pela Mantenedora, reunidos em assembleia convocada pelo Sindicato, especifica e 

exclusivamente para esse fim, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir do encaminhamento 

da proposta ao Sindicato, sob pena de, em não o fazendo, poderá a MANTENEDORA negociar diretamente com 

os AUXILIARES empregados. 

XIV – Será autorizada a entrada de dirigentes sindicais no local de trabalho para convocação e realização da 

assembleia, que deverá ocorrer durante a jornada normal de trabalho, em pelo menos dois turnos diferentes. 

As demais cláusulas permanecem com a redação da CCT anterior, ressalvada a cláusula de Contribuição 

Assistencial que, em função Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público e decisão 

judicial, será encaminhado Comunicado em Conjunto especifico, tão logo o SEMESP receba a documentação 

comprobatória por parte dos Sindicatos profissionais e Federações.   

AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TEXTO CONSOLIDADO DA RESPECTIVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

DOS PROFESSORES E AUXILIARES DO ENSINO SUPERIOR 2022/2024 SERÃO DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

POR PARTE DOS REPRESENTADOS PELAS ENTIDADES SINDICAIS SIGNATÁRIAS, A PARTIR DA DIVULGAÇÃO DO 

PRESENTE COMUNICADO CONJUNTO 02/2022. 

                                                                                                          São Paulo, 10 de outubro de 2022. 

 

 

  LÚCIA MARIA TEIXEIRA                                                                 MARA LÚCIA BITO LEGATZKI 

   PRESIDENTE DO SEMESP                                                        PRESIDENTE DA FETEE 
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