
DIREITOS DOS/AS
TRABALHADORES/AS 

 CELETISTAS DO HC-UFU



    Essa cartilha foi elaborada pelo SINTET-UFU, buscando orientar as/os
trabalhadoras/es celetistas da saúde do Hospital de Clínicas sobre seus
direitos.

     Os direitos trabalhistas foram conquistados com a luta histórica de
trabalhadores/as que em manifestações, greves, passeatas e diversas
formas de organização e reivindicações esculpiram em textos normativos a
dignidade e o valor social do trabalho.

     Nesse sentido, situações de injustiça não devem permanecer impunes e
as/os trabalhadoras/es têm o total direito de requerer e demandar todas as
vezes que seus direitos forem violados.

     É um dos deveres do Sindicato lutar para que as leis trabalhistas sejam
cumpridas. Para tanto a sindicalização se mostra imprescindível, pois além de
garantir a segurança jurídica do/a sindicalizado/a, também promove a força
representativa de toda a categoria.

Direitos dos/as trabalhadores/as Celetistas do
HC-UFU

Cartilha



  Emenda de plantões com jornadas regulares de trabalho ou emenda de plantões entre si;
Não concessão de intervalo para refeição e descanso;
Realização de horas extras constantes sem incorporar os devidos reflexos na remuneração;
Não pagamento ou não liberação para gozo de folga em relação ao banco de horas;
Desrespeito ao intervalo mínimo de 11 horas entre o final de um plantão ou jornada e o início
de outro turno, além de outras situações semelhantes.

    A determinação de jornadas mínimas e máximas de trabalho tem o objetivo de preservar a
saúde física e mental do/a trabalhador/a, de forma que qualquer trabalho extraordinário deve ser
eventual e devidamente remunerado.
     Veja algumas das situações em que pode-se observar violação da jornada de trabalho
conforme a CLT:

1.
2.
3.
4.
5.

  
    Diante de qualquer uma dessas situações, o/a trabalhador/a tem 
direito ao pagamento de  horas extras ou outras indenizações.

     É dever da instituição controlar as  escalas e zelar  para que estas sejam respeitadas. As
normas de  jornada de  trabalho do/a  trabalhador/a que  se encontra  concentrado em garantir o
atendimento necessário para o/a  paciente é de extrema relevância.

Plantões, jornada de trabalho e horas extras



    Outra violação comum de direito é o pagamento menor ou até mesmo o não pagamento de
adicional de insalubridade em situações que cabem a remuneração.
     No ambiente hospitalar, para trabalhadores/as celetistas que assistem pacientes, o mínimo 
 que deve ser pago é 20% do salário mínimo. 
    Já em áreas onde há o contato  permanente com doentes isolados por  portarem
doenças infectocontagiosas,  como pode ocorrer na UTI, MI e áreas de  atendimento à
COVID-19, a insalubridade  deve ser paga no grau máximo, ou seja,  40% do salário
mínimo.

Insalubridade

    Vale destacar, ainda, o direito ao pagamento de hora noturna para quem labora no período
entre 22h e 5h. Durante tal turno, o transcurso de apenas 52 minutos e 32 segundos devem ser
considerados como 1 hora de trabalho e, além disso, nas jornadas que excedem 6 horas, deve
haver intervalo de no mínimo 1 hora para refeição e descanso. Durante todo esse período, incide
um aumento mínimo de 20% sobre o pagamento da hora trabalhada.
     Em muitos casos observados no HC, é calculado erroneamente o valor devido do
adicional noturno, em razão de equívocos na contabilização das horas totalmente
trabalhadas.
     Ressalta-se que tais parâmetros representam o mínimo, ou seja, os valores podem ser ainda
mais favoráveis aos trabalhadores/as em razão de ajustes realizados em acordos coletivos de
trabalho. 

Hora noturna



Desvio e acúmulo de função 
    O desvio de função se dá quando um/a trabalhador/a é contratado/a para desempenhar
alguma função, mas no decorrer de sua vida profissional, seja em razão do aprimoramento de
sua capacitação pessoal ou até mesmo pela alteração do quadro de pessoal, passa a
desempenhar um papel distinto do que consta em sua carteira de trabalho e para o qual deveria
receber uma remuneração maior.

  
    Já o acúmulo de função acontece quando um/a trabalhador/a passa a assumir novas
funções, geralmente mediante à redução de pessoal, sem que haja o respectivo aumento salarial.
     Em ambos os casos, o/a profissional pode fazer jus ao pagamento da diferença salarial
correspondente, bem como receber os reflexos de tal acréscimo em todos os seus direitos,
como 13º, 1/3 de férias e descanso semanal remunerado.

   Não faltam exemplos de situações assim no cotidiano, como auxiliares de enfermagem
que atuam como técnicos/as de enfermagem ou enfermeiros/as, técnicos/as de
enfermagem que atuam como enfermeiros/as e até pessoas contratadas para serviços
gerais que passaram atuar na assistência ao paciente.

Saúde e segurança do trabalho
    Um dos principais papéis da legislação trabalhista é garantir a saúde e a segurança do/da
trabalhador/a. No âmbito da assistência à saúde, a importância desta garantia é ainda mais
elevada.
     Existem várias normativas que regulamentam o trabalho em ambientes especiais, como é o
caso do Hospital de Clínicas. Essas normas não podem ser desrespeitadas no dia a dia da
instituição.
     É inviável incluir neste breve material todos os dispositivos existentes em tal sentido, mas vale
destacar o papel e disponibilidade do Sindicato para ser acionado mediante o menor indício de
situação que viole a saúde e/ou a segurança dos/as trabalhadores/as.



Assédio Moral, Sexual e discriminações correntes
    Ainda ocorrem no cotidiano diversas situações de assédio moral, sexual ou discriminações
diversas, sendo absolutamente fundamental denunciar e proteger as vítimas de tais condutas
opressivas e ilícitas. Para tanto, é importante conhecer e identificar quando tais situações
acontecem no ambiente de trabalho, formando uma verdadeira rede de apoio e suporte para
colegas vítimas das mais diversas formas de assédio ou discriminação.
    No espaço dessa cartilha não é possível pormenorizar todas as condutas que se enquadrariam
como assédio moral, sexual ou discriminação, mas importa reforçar que nenhuma humilhação,
tratamento diferenciado e prejudicial, toques, falas, abordagens ou pressões inadequadas devem
ser normalizadas no ambiente de trabalho. Em tais casos é direito da vítima gravar e registrar tais
ações, mesmo sem o conhecimento do agressor. O Sindicato se encontra à disposição 24 horas
por dia para socorrer esse tipo grave de ameaça aos Direitos Fundamentais. 

Estabilidades e impedimentos à demissão sem justa causa
    Nesse momento em que ocorrem muitas demissões no HC-UFU é comum o interesse em
saber quais situações geram estabilidade no emprego, ou seja, em quais casos o/a
trabalhador/a não pode ser demitido sem justa causa.
    Dentre outras situações acordadas coletivamente destacam-se as seguintes estabilidades
provisórias:
  
1.Empregado/a eleito/a para o cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura
até um ano após o final de seu mandato;
2.Empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;
3.Empregado (a) dirigente sindical ou de cooperativas, a partir do momento do registro de
sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical, cooperativa ou
associação profissional, até um ano após o final do seu 
mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente;
4.Empregado (a) que sofreu acidente de trabalho ou adquiriu doença laboral equivalente a
acidente de trabalho pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxílio-doença.
 
    Caso ocorra demissão sem justa causa durante tais períodos de estabilidade 
provisória, o/a trabalhador/a tem o direito de ser reintegrado ao trabalho, sendo 
indenizado por todas as perdas que teve em decorrência da dispensa ilegal.



    O profissional da saúde que durante a pandemia de COVID-19 tornou-se permanentemente
incapacitado para o trabalho por causa da doença tem direito à compensação financeira. Em
caso de óbito, a indenização vai para a família do/a trabalhador/a.
     A compensação financeira será composta de uma única prestação
devida ao profissional ou trabalhador de saúde incapacitado permanentemente para o
trabalho. Em caso de óbito, a compensação é destinada a seus
dependentes, com rateio entre os beneficiários. Além disso,
dependentes menores de 21 anos, menores de 24 anos
que estiverem cursando faculdade ou com deficiência,
independentemente da idade têm direito a uma única
prestação de valor variável. Esses valores por sua natureza
indenizatória não poderão ser base de cálculo para imposto
de renda ou contribuição previdenciária. 
     Os valores devidos e particularidades de
pagamento estão descritas em lei.

Covid-19

Até quando posso requerer os meus
direitos, qual é o prazo prescricional?

    É possível requerer na Justiça do Trabalho a reparação para qualquer direito violado nos
últimos 5 anos do vínculo empregatício. Mas atenção: em caso de demissão, a ação deve ser
ingressada em no máximo 2 anos após o fim do vínculo.

Entrar com um processo contra a Universidade pode
me prejudicar em concursos futuros?

    Processar a Universidade não pode causar prejuízos ao candidato frente ao concurso
público, ainda que da própria entidade. É absolutamente regular que os funcionários de uma
instituição pública demandem suas discordâncias na justiça, sendo que tal fato em nada os
desqualifica para a concorrência em certames futuros.
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