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AVISO GERAL

RECURSO DE EMPREGADO
DEMITIDO

Em atendimento a cláusula 24 do Acordo Coletivo/92, informamos que, em conjunto com
DR e Sindicato, ficou acertado o seguinte procedimento a ser seguido pelas unidades
envolvidas, nos casos de dispensa de empregados:

1. Da Unidade Orgânica

a) Entrevistar o empregado a ser dispensado explicitando as razões do desligamento;

b) Emiti r “Solicitação de Desligamento – SD”, em 2 vias, elencando as razões da
dispensa (utili zar o verso do formulário, se necessário):

c) Encaminhar a 1ª via da “SD” à Gerência de Recursos Humanos – GRH.

2. Da Gerência de Recursos Humanos

a) Efetuar o desligamento do empregado e encaminhar cópia da “SD” à Diretoria de
Representação – DR;

b) Receber do empregado o recurso e encaminhar ao Diretor da área ou seu
representante, para julgamento.

c) Receber da Diretoria responsável pelo julgamento, a decisão do recurso e
encaminhar cópia à Diretoria de Representação.

3. Do Empregado

a) Encaminhar recurso à GFR/DAP – Departamento de Administração e Controle de
Pessoal (Rua Sumidouro, 1º andar), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar
da data de assinatura na “Comunicação de Dispensa”.

NOTA: Em caso de recusa do empregado, prevalecerá a data de assinatura de
testemunhas.
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4. Da Diretor ia de Representação - DR

a) Receber cópia da “SD” e marcar reunião com o responsável pela demissão (Por seu
próprio intermédio, CREE ou Sindicato), para esclarecimentos, se necessário.

5. Do Diretor da área ou seu representante

a) Julgar o recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ouvindo o empregado e, se este
desejar, seus representantes (DR ou CREE ou Sindicato).

JCCR / JHB


