
ATENÇÃO COLEGAS DOS 
HOSPITAIS BENEFICENTES E FILANTRÓPICOS

Todos os anos, o SERGS realiza negociação coletiva com o
SINDIBERF/Federação, com o objetivo de garantir condições de
trabalho dignas e recomposição salarial a todos os que trabalham
em hospitais beneficentes e filantrópicos do RS. Isso significa
também garantir que direitos historicamente conquistados pelas
categorias não sejam retirados. 
Afinal, talvez você não saiba, mas no Brasil vigora a livre negociação
coletiva desde 2001 (Lei 10.192). Se o SERGS não alcança uma
negociação com a patronal, você pode ficar sem reajuste salarial e
sem os direitos históricos da Convenção Coletiva. Após intensa
negociação e com a colaboração de todos os Sindicatos e Hospitais,
foi possível renovar as Convenções Coletivas de Trabalho com o
SINDIBERF/FEDERAÇÃO, garantindo a manutenção integral dos
direitos – que não são definitivos e sim fruto da negociação anual -
como o adicional noturno de 50%, adicional noturno estendido
(entre 22h até o final da jornada do dia seguinte), o quinquênio de
5%, o adicional sobre horas-extras a 100%, as licenças remuneradas,
dentre outros tantos (confira CCT no site do SERGS). 
Também foi possível garantir o repasse do INPC de 2021, com
compromisso dos sindicatos patronais de envidar esforços para
recompor os salários com as perdas de 2020 e 2021 decorrentes do
deslocamento do reajuste para depois da data-base. 
O SERGS é fundamental em todas as conquistas históricas para a
categoria. A Enfermagem precisa estar mais unida na defesa dos
direitos trabalhistas. 
Valorize o SERGS, venha fazer parte da luta!



 

Veja os direitos conquistados pelo SERGS: 

- ADICIONAL NOTURNO DE 50% NA CAPITAL E DE 40% NO INTERIOR - A Lei prevê
apenas 20%

- ADICIONAL NOTURNO DAS 22h ATÉ O FINAL DO PLANTÃO - 
A Lei indica das 22h às 5h

- LICENÇA PARA FORMAÇÃO DE 10 DIAS PRORROGÁVEIS POR MAIS 5 DIAS. 
A Lei não garante esse direito

- LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO ATÉ 16 ANOS OU IDOSO SOB
DEPENDÊNCIA DE 1 CARGA HORÁRIA POR MÊS - A Lei só prevê 1 dia por ano para
filhos até 6 anos. 

- HORA EXTRA 100% (ACIMA DO PREVISTO EM LEI)
 
 

    

    

    

    

SALÁRIO-BASE*
AUMENTO MENSAL

CONQUISTADO 
PELO SERGS

COTA NEGOCIAL
(SÓCIOS ISENTOS)

AUMENTO SALARIAL
ACUMULADO EM UM ANO

R$ 2.712,58 R$ 205,88 R$ 2.470,56 R$ 97,28

R$ 3.144,86 R$ 238,69 R$ 2.864,28 R$ 112,78

R$ 3.800,00 R$ 288,42 R$ 3.461,04 R$ 136,28

R$ 5.213,02 R$ 395,66 R$ 4.747,92 R$ 186,95

Se mesmo depois de ler tudo isso sobre as conquistas garantidas com a negociação do sindicato que 
TE REPRESENTA você segue querendo fazer a oposição, veja como proceder:

·O termo deverá ser firmado de próprio punho, em duas vias, folha de ofício;
·O prazo de oposição será de 25 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022;
·O termo de oposição deverá ser entregue de forma presencial das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30; 
·Não será permitida a entrada de trabalhadores vestindo uniforme de seu local de trabalho, conforme prevê a NR 32; 
·Caso a(o) enfermeira(o) não possa comparecer pessoalmente, pode enviar os referidos documentos através de carta com aviso de recebimento (AR), com data
de expedição até 3 de fevereiro de 2022. 

COMO FAZER A OPOSIÇÃO?

*Exemplos de salários-base praticados em hospitais gaúchos


