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Para associar-se ao SINAEP o Administra-
dor precisa preencher a � cha cadastral que 
� ca disponível no site www.sinaep.org.br e 
encaminhá-la ao sindicato junto com foto 
3x4 e uma cópia do CPF, RG, diploma ou 
carteira do CRA.

FILIE-SE AO SINAEP
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Saiba quais são as principais perguntas 
feitas em uma entrevista de emprego.
Queremos ajudar você a conquistar a tão 
sonhada vaga.
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Recolhimento

Compare

1 dia de salário é maior ou menor 
que R$ 120,00?
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Recolhimento

CONQUISTE UM EMPREGO

Se você quitou a
Contribuição Confederativa 2011,

solicite a sua
Contribuição Sindical 2012 quitada

pelo site do SINAEP.

Contribuição
Sindical

Imprima a guia no site, faça o recolhimento e
economize um dia de seu salário

www.sinaep.org.br

De acordo com a CLT, todos os Adminis-
tradores empregados, desempenhando a 
função, mesmo não sendo sindicalizados, te-
rão descontados em seu pagamento do mês 
de março o valor correpondente a 1 (hum) 
dia de trabalho, em comprimento às Leis Tra-
balhistas que garantem a proteção sindical a 
todo o trabalhador brasileiro.

Ao recolher a Contribuição Sindical, 
o Administrador não será descontado em 
1 (um) dia de trabalho e, assim, é possível 
economizar.

Para obeter a guia, entre no site do Sindi-
cato dos Administradores do Paraná, clique 
em “Obter Guia“ e depois imprima.

Para mais informações o Administrador 
pode ligar para (41) 3222-1716  ou encami-
nhar um e-mail para sinaep@sinaep.org.br.

Todos aqueles que pertencem a uma 
determinada categoria pro� ssional, 
ou se enquadram como pro� ssionais 

liberais, são obrigados a recolher a Con-
tribuição Sindical para o sindicato de sua 
categoria pro� ssional, de acordo com os ar-
tigos 578, 579 e 580 da CLT. O desconto é 
em folha e representa o valor de um dia de 
trabalho, ou seja, 1/30 (hum trinta avos) do 
salário mensal.

Administradores, sendo pro� ssionais 
liberais, de acordo com o artigo 585 da CLT 
podem optar por quitar a Contribuição Sin-
dical diretamente ao sindicato de sua cate-
goria, neste caso o SINAEP, desde que exer-
çam efetivamente a pro� ssão.

O recolhimento pode ser feito até 29 de 
fevereiro, nas agências da Caixa ou loté-
ricas, e a conta é muito simples. Se o valor 
correspondente a um dia de trabalho for 
superior a R$ 120,00, vale a pena recolher a 
Contribuição Sindical, por meio de guia emi-
tida no site do SINAEP www.sinaep.org.br. A 
guia quitada deve ser encaminhada à em-
presa empregadora.

Quitou a Contribuição
Confederativa 2011?

Obtendo a guia
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Após a Assembléia ter aceitado a proposta da empresa, 
no mês de novembro do ano passado foi assinado 

o ACT 2011/2012. Participaram das negociações com a 
empresa os diretores do SINAEP Adm. Luiz André Muniz 
de Rezende e o Adm. Idgar Dias de Souza Junior. Binacional

ACT Itaipu

Sanepar
Em 14 de dezembro de 2011, no espaço 

Pirapó, realizou-se a AGE e foi de� ni-
da a Pauta de Reivindicação para o ACT 
2012/2013, protocolada na empresa.

PCMSO- Programa de Controle de Saúde Ocupacional (NR7);
Exames Clínicos- Admissional, Periódico, Demissional,
Retorno ao Trabalho, Mudança de Função;
PPRA- Programa de Prevenção de Risco Ambiental;
ASO- Atestado de Saúde Ocupacional;
LTCAT- Laudo técnico das Condições do Ambiente de Trabalho;
PPP- Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário;
Outros Serviços- CIPA (NR5), SIPAT, Palestras e Cursos.

Medicina do TrabalhoMedicina do Trabalho
Aumente a produtividade de sua empresa: Serviços Especializados 
de Segurança e Medicina do Trabalho de acordo com as NRs

Emiliano Perneta, 10 - 11º andar - conj. 1103 - Curitiba-PR
fone/fax [41] 3233-0105 || e-mail sedna@sedna.com.br

Gestão em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho

PPRA
ASO

BinacionalBinacionalBinacionalBinacional

AGE Copel
No mês de outubro, os Administradores 

copelianos, em Assembléia Geral Extra-
ordinária, realizada na sede do SINAEP, acei-
taram a proposta apresentada pela Copel e 
o ACT 2011/2012 foi assinado. Participaram 
ativamente das negociações os diretores do 
sindicato Adm. Rita de Cássia Laporte e o 
Adm. Paulo Ney P. Carneiro.

AGE Copel

empresa os diretores do SINAEP Adm. Luiz André Muniz 
de Rezende e o Adm. Idgar Dias de Souza Junior.

AGE Copel
o mês de outubro, os Administradores 

AGE Copel
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Ter uma imagem compatível com a
cultura da empresa contribui para o êxito

Sempre haverá situações que exigirão esta 
condição. Pro� ssionais precisam estar sem-
pre disponíveis.

Em que ambiente de trabalho você se sente 
mais confortável?
Não há ambiente ideal para quem não sabe 
conviver e trabalhar em grupo. Quem faz o 
ambiente é a gente mesmo, respeitando as 
diferenças de cada um, sabendo ouvir e tra-
balhando alinhado com a cultura organiza-
cional da empresa. É possível agir assim e, ao 
mesmo tempo, não compactuar com coisas 

erradas e procedimentos inadequados.

Qual é o seu passatempo preferido?
Não vá apontar preferências que estejam 
desalinhadas com o per� l da empresa. É 
importante usar saudavelmente o tem-
po livre, mostra que você está de bem 

com a vida.

Por que devemos
escolher você e não os 
outros candidatos?
Pergunta complica-
da. Querem ver se 
você sabe “se ven-
der”. mostre, sem 
arrogância e pre-
potência, que sua 
garra, habilidades, 
qualidades e expe-

riências, agregarão 
valor ao trabalho que 

irá desenvolver.

estiver ligado ao comportamento pessoal e 
desempenho pro� ssional, fale o que de fato 
ocorreu, sem detalhar muito. Mas procure 
mostrar que você aprendeu a lição e hoje é 
um pro� ssional mais centrado, maduro, etc..

O que mais o desagradava no
emprego anterior?
Nova armadilha! jamais critique, não fale mal 
das empresas e empregos anteriores. Toda 
empresa tem qualidades, não é difícil encon-
trar motivos para algum elogio. Se 
foi demitido, é comum isto ter 
ocorrido por reformulação 
organizacional, redução de 
pessoal, etc.. Se pediu demis-
são, diga que está buscando 
novos desa� os.

Seus pontos
fracos?
Mais armadilha! Você não 
pode negar, então re-
lacione “fraquezas” 
que podem ser re-
levadas, tais como: 
um pouco de im-
paciência e perfec-
cionismo, é muito 
autocrítico, etc..

Trabalharia além 
do horário normal?
Ninguém contrata 
quem não aten-
da a este requisito. 

Uma entrevista de emprego nunca é 
previsível. Não exatamente pelo mé-
todo, pois nisso todas são iguais, mas 

pela intenção de quem avalia o candidato. É 
bem provável que uma empresa mais formal 
pre� ra um alguém metódico, estudioso, es-
forçado e disposto a sacri� car sua vida pes-
soal em nome do crescimento. Agora, se o 
teste for realizado na Google, barba compri-
da, roupas folgadas, conhecimento e muito 
entusiasmo serão determinantes.

O SINAEP foi beber na fonte da Revista 
Opet & Mercado para separar algumas das 
principais perguntas de uma entrevista de 
emprego. A intenção é ajudar você a se pre-
parar. Mas lembre-se: nem tudo é regra.

Como se dar bem na
entrevista

O que levou você a nos enviar seu currículo?
Se você está desempregado, não vá dizer 
que foi apenas por isso. Diga que teve óti-
mas referências de amigos. Se for empresa 
de porte, diga que você a acompanha pela 
internet, jornais e revistas. E que a percepção 
geral é de uma empresa empreendedora, 
que valoriza o seu quadro de colaboradores. 
Se a empresa não for tudo isso, tente achar 
algum ponto positivo; a� nal, toda organiza-
ção tem virtudes e de� ciências.

Fale sobre você?
Não “enrole”. Fale objetivamente sobre seus 
valores, habilidades pro� ssionais e capacida-
de para trabalhar em grupo.

Quais seus objetivos?
Seja direto. Se ainda não há de� nição de 
cargos, diga onde você quer trabalhar. Se a 
função está de� nida, fale da importância de 
contribuir com o grupo do qual fará parte. 
Aborde o assunto pro� ssionalmente, colo-
cando a importância de construir gradativa-
mente uma carreira no novo emprego. Fuja 
da abordagem muito pessoal, de assuntos 
que não contribuirão para a sua imagem.

E o que não gostaria de encontrar?
Esta é “dureza”, armadilha. Aponte situações 
que não constranjam a empresa. Diga que 
não gosta de ambientes sem desa� os, de 
empresas com pouca disposição para cres-
cer, enfrentar a concorrência e liderar o mer-
cado em que atua, etc..

Tipo de pessoa que prefere trabalhar?
Não critique algum tipo especí� co. Diga que 
o relacionamento é construído com con� an-
ça, transparência e cooperação. Se as pes-
soas forem bem humoradas, ótimo. Se não, 
você tem capacidade de adaptação, respei-
tando o per� l de cada colega.

Por que saiu do emprego anterior?
Esta merece cuidados especiais. Não vá di-
zer que não sabe, “näo me falaram” ou que 
“foi sem motivo”. Se foi por reformulação 
organizacional, isto será encarado com na-
turalidade pelo entrevistador. Se o motivo 

Os segredos de
um bom candidato

Folhetim Informativo do Sindicato
dos Administradores do Estado do Paraná 
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geral é de uma empresa empreendedora, 
que valoriza o seu quadro de colaboradores. 
Se a empresa não for tudo isso, tente achar 
algum ponto positivo; a� nal, toda organiza-
ção tem virtudes e de� ciências.

valores, habilidades pro� ssionais e capacida-
de para trabalhar em grupo.

Quais seus objetivos?
Seja direto. Se ainda não há de� nição de 
cargos, diga onde você quer trabalhar. Se a 
função está de� nida, fale da importância de 
contribuir com o grupo do qual fará parte. 
Aborde o assunto pro� ssionalmente, colo-
cando a importância de construir gradativa-

da abordagem muito pessoal, de assuntos 
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Publicamos resolução para que você 
possa se orientar melhor no trabalho

Portaria nº 373, de
25 de fevereiro de 2011

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único do 
art. 87 da Constituição Federal e os arts. 74, §2º, e 913 da Conso-

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; resolve:

Art.1º Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de contro-
le da jornada de trabalho, desde que autorizados por Convenção ou Acordo 
Coletivo de Trabalho.

§ 1º O uso da faculdade prevista no caput implica a presunção de cumpri-
mento integral pelo empregado da jornada de trabalho contratual, conven-
cionada ou acordada vigente no estabelecimento.

§ 2º Deverá ser disponibilizada ao empregado, até o momento do paga-
mento da remuneração referente ao período em que está sendo aferida a 
freqüência, a informação sobre qualquer ocorrência que ocasione alteração 
de sua remuneração em virtude da adoção de sistema alternativo.

Art. 2° Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos eletrôni-
cos de controle de jornada de trabalho, mediante autorização em Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Art. 3º Os sistemas alternativos eletrônicos não devem admitir:
I - restrições à marcação do ponto;
II - marcação automática do ponto;
III - exigência de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e
IV - a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado.
§1º Para � ns de � scalização, os sistemas alternativos eletrônicos deverão:
I - estar disponíveis no local de trabalho;
II - permitir a identi� cação de empregador e empregado; e
III - possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e im-

pressa do registro � el das marcações realizadas pelo empregado.
Art. 3º Fica constituído Grupo de Trabalho com a � nalidade de elaborar 

estudos com vistas à revisão e ao aperfeiçoamento do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto - SREP.

Art. 4º Em virtude do disposto nesta Portaria, o início da utilização obri-
gatória do Registrador Eletrônico de Ponto - REP, previsto no art. 31 da Por-
taria nº 1510, de 21 de agosto de 2009, será no dia 1º de setembro de 2011.

Art. 5º Revoga-se a portaria nº 1.120, de 08 de novembro de 1995.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - Replicado

Dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos
empregadores de sistemas alternativos de
controle de jornada de trabalho A Lesão do Esforço Repetitivo é um acidente. Não é obra 

da fatalidade, mas o resultado de práticas e hábitos 
que agridem o corpo humano. Saiba como evitar.

• A cada 25 minutos de trabalho de digitação faça uma
pausa de cinco minutos;

• A cada hora de digitação, saia de sua cadeira e movimente-se;

• Beba água regularmente ao longo do dia;

• Tenha postura adequada: ombros relaxados, mantenha
os pulsos retos, apóie-se no encosto da cadeira;

• Mantenha as plantas dos pés totalmente apoiadas no chão;

• Mantenha um ângulo reto entre suas costas e o
assento de sua cadeira;

• Sua cadeira deve ser do tipo ajustável para a sua altura em 
relação à mesa de trabalho, e seu encosto deve prover
suporte integral para as suas costas;

• Não utilize apoio de pulso durante a digitação, pois, se
assim o � zer, estará correndo o risco de provocar compres-
são nos nervos de seu pulso (túnel do carpo);

• Você deverá estar a uma distância mínima de 50 e máxima 
de 70 centímetros do monitor. Ou, de maneira prática, a
uma distância equivalente ao comprimento de seu braço.

Dicas para evitar lesões

Convênio de
PsicologiaSINAEP

O SINAEP fi rmou parceria para oferecer
consultas de Psicologia aos

Administradores associados. Informe-se!

Amanda de Vasconcelos
Psicóloga Clínica - CRP 08/7673-8

Telefone: (41) 3338-0379 / 9184-7360
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94,34
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137,01
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166,28
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281,34
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61,55

76,04
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89,44
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221,23

71,47
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100,34

109,27
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134,88

143,03

174,54

241,66
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Faixa
Etária Enferm. Enferm. Enferm.Apto. Apto.Apto.

Família 2 pessoas Família 3 pessoas Família acima de
4 pessoas

Tabela de valores pela sua idade, dos
dependentes e número de pessoas

Qual o tipo de contratação 
e segmentação (cobertura) 
do plano?

Plano Coletivo por Adesão 
Participativo com segmentação 

Ambulatorial, Hospitalar e Obste-
trícia, seguindo as coberturas da Lei 9.656/98 
e o Rol de Procedimentos Médicos da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Qual a abrangência de cobertura
do plano?

Atendimento nacional nos serviços da 
rede credenciada.

O que é plano participativo
(co-participação)?

A co-participação é o sistema onde o be-
ne� ciário participa (divide custos), mediante 
a utilização do plano em atendimentos am-
bulatoriais como consultas e exames. Este 
valor corresponde a 30% (trinta por cento) 
do valor da tabela praticada pela Unimed, 
sendo estabelecido limite máximo de co-

O Administrador associado SINAEP 
pode usufruir dos menores valores 
do Plano de Saúde Unimed, ofereci-

dos por meio do convênio entre o Sindicato 
dos Administradores do Paraná e a Federa-
ção Unimed Paraná.

No site do sindicato (www.sinaep.org.br) 
encontra-se o regulamento, contrato e tabe-
la de valores. 

Modalidades do plano
Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia: co-

participação de 30%, apenas em consultas 
e exames realizados fora do internamento. 
(Com participação máxima do usuário de 
R$50,00 por procedimento).

Adesão ao plano
1) Leia com atenção todas as condições 

do plano proposto;
2) Para aderir você deverá entrar no site 

www.sinaep.org.br, preencher o plano de 
adesão, imprimir, assinar e rubricar todas as 
páginas;

3) Se você já é associado ao SINAEP, basta 
informar o seu número de inscrição; se não 
souber ligue para (041) 3222-1716 e solicite 
a informação;

4) Se você ainda não é associado, acesse 
o site www.sinaep.org.br, preencha a � cha-
cadastro, imprima, assine e recolha o valor 
da anuidade.

Obs.: A anuidade está disponível no mes-
mo site, basta você preencher a guia, im-
primir e efetuar o pagamento em qualquer 
casa lotérica ou agência da Caixa Econômica 
Federal;

5) Anexe toda a documentação:
a) Plano de adesão preenchido e assinado;
b) Ficha de cadastro do SINAEP preenchi-

da e assinada.
Envie tudo para o SINDICATO DOS 

ADMINISTRADORES DO PARANÁ - Rua 
Emiliano Perneta, 297, 12º andar, conjunto 
122 - CEP 80010-050 - Centro - Curitba/PR.

Sua inscrição é feita pelo SINAEP e a Uni-
med remeterá diretamente para você a sua 
carteirinha (só após receber a carteirinha 
você poderá utilizar o seu plano de saúde).

Dúvidas: ligue para o SINAEP no telefo-
ne (041) 3222-1716 ou diretamente para o 
telefone da UNIMED 0800-414554 ou envie 
e-mail para sinaep@sinaep.org.br. Também é 
possível acessar www.sinaep.org.br ou o site 
da Unimed www.unimed.com.br.

participação em R$50,00 (cinquenta reais) 
por procedimento. 

Como esclarecer dúvidas que possam
surgir após a adesão do plano?

A Unimed Paraná possui um Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC), com funcio-
namento 24 horas, todos os dias da semana 
por meio do telefone 0800-414554.

Além do SAC, a Unimed possui um Portal 
na Internet que conta com os seguintes ser-
viços: Guia médico; Dicas de Saúde; Fale com 
a Unimed; Consulte sua Unimed e Agência 
de Notícias Unimed e Responsabilidade So-
cial.

O endereço do Portal Unimed é

www.unimed.com.br/parana 

Para mais informações sobre o Plano 
de Saúde você também pode acessar o site 
www.sinaep.org.br ou entrar em contato com 
o sindicato pelo telefone (41) 3222-1716.

Saiba como aderir e conheça as perguntas
mais frequentes sobre o plano de saúde

Plano de Saúde
Unimed


