
 

 
Representante dos Professores, Auxiliares de sala, Orientadores Educacionais, Coordenadores Pedagógicos e Supervisores de Ensino que prestam serviços na base territorial de municípios 

de Biguaçu (SC), Florianópolis (SC), Palhoça (SC), Santo Amaro da Imperatriz (SC) e São José (SC) e as Escolas de todos os níveis, em especial, as de educação superior, fundacional ou 

não, de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e ainda pelas instituições que se ocupam com a educação sob qualquer título (inclusive 

educação física), onde se incluem os cursos livres: Escolas de idiomas, de informática, de diversões lazer e esporte, de música, academias de dança, de ginástica e de musculação, entre 

outras; ensino profissionalizante e Escolas de educação de jovens e adultos, de educação especial, centro de formação de condutores, ou de quaisquer outros ramos da tecnologia. Rua 

Cardeal Câmara, 146, Barreiros, São José (SC), 88110-070 | CNPJ: 00.056.863/0001-80. Tel. (48) 3047-7400 | (48) 3047-7425 | (48) 3047-7424.  E-mail: sinpro@sinprofpolis.org.br - 

www.sinprofpolis.org.br 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os profissionais do magistério 

(professores, instrutores, coordenadores, supervisores e auxiliares de sala) que 

trabalham nas unidades do SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

COMERCIAL, associados ou não, na base territorial do Sindicato dos Professores de 

Florianópolis e Região - SINPRO a participarem de Assembleia Geral que será 

realizada de forma online, nos termos da Lei Nº 14.010, de 10 de junho de 2020 e das 

normas Estaduais decorrente da Emergência e Saúde Pública/SARS-COV2, a ser 

realizada na plataforma Google Meet no link https://meet.google.com/gcp-kfvd-jor 

e presencial no Auditório do Moacir Pedro Rubini, sito a Rua sito a Rua Cardeal 

Câmera, 146, Barreiros, São José (SC)  no dia 15 de junho de 2020, às 10h20m em 

primeira convocação ou às 10h30 em segunda e última convocação, tendo por 

objetivo discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a. Reivindicações da 

categoria para o período de 01/07/2021 a 30/06/2022; b. Autorização a diretoria para 

proceder às negociações com os representantes legais do empregador ou com seus 

órgãos patronais; c. Autorização a diretoria para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, 

bem como a instaurar processos de Dissídio Coletivo; d. Fixação de valor de 

contribuição negocial de custeio da ação sindical e seu desconto, conforme o que 

dispõe o artigo 8º inciso IV da Constituição Federal e artigo 513 da CLT; e. Unificação 

da pauta de reivindicação com a Federação. Florianópolis (SC), 01 de junho de 2021. 

Antônio Bittencourt Neto/Presidente. 
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