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ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – EBSERH-MA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 

 

 O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – 

SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca os associados em gozo dos seus 

direitos estatutários e convida os (as) demais empregados (as) da EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH - MA, para participarem da Assembleia Por Local de 

Trabalho, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 12:30h, na área externa do Setor de Marcação 

de Consulta do Hospital Universitário Presidente Dutra, sito à Rua Barão de Itapary, 227 - 

Centro, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1- Para apreciar e 

deliberar sobre a última proposta encaminhada pela empresa, qual seja: 

I - Reajuste de 10,38% (dez vírgula trinta e oito por cento) na tabela salarial vigente 

para TODOS os empregados, a ser aplicado a partir de março/2022, sem 

retroatividade; 

II - Mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade do salário-base para 

o salário mínimo a partir de março/2022, com destinação de 100% dos recursos 

oriundos dessa mudança para a implementação de Parcela Fixa de Natureza 

Indenizatória (PFNI), não reajustável, para os empregados afetados com a alteração 

da base de cálculo, ou seja, para os empregados admitidos até 31 de julho de 2019 

e que recebem o adicional de insalubridade sobre o salário-base; 

III - Alteração da redação das cláusulas 2ª, 4ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª e 27ª, conforme 

pactuado na Mesa (Anexo I); 

IV - Manutenção de todas as demais cláusulas sociais do ACT vigente; e  

V - Vigência de 3 anos (mar/2020 a fev/2023). 

2- e, Outros. 

São Luís - MA, em 18 de fevereiro de 2022. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

 


