
 

 

 

 

 

 

Lembre-se: A Convenção Coletiva de Trabalho deve ser respeitada por todas as instituições de ensino. 

Caso alguma cláusula não seja cumprida, informe imediatamente ao SAAESP!  
  

 

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE SÃO PAULO 

SEDE PRÓPRIA: Av. São João, 1086 - 5º and. - Cjs. 507/511 - Tel: (11) 3222-2299  

Fax: 3223-0968 - C.E.P.: 01036-903 C.G.C.: 62.197.140/0001-59 
Home page: www.saaesp.org.br E-mail: saaesp@saaesp.org.br 

       C I R C U L A R  Nº 03 - Abril/2014 
 

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS 

OFERECIDOS PELO SAAESP!  
 

Prezado Colega Trabalhador, 
 

Mais do que apenas negociar nossas convenções coletivas de trabalho, que nos garantem 
diversos benefícios, o SAAESP trabalha diariamente para melhorar a vida de todos os 
integrantes da categoria, de diversas formas.  

 

Por isto, ANTES DE DIZER NÃO À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, SAIBA O QUE O 
SAAESP OFERECE A VOCÊ E A SEUS DEPENDENTES (serviços gratuitos ou, em 

alguns poucos casos, com valor mínimo de custo): 
 

1 – SERVIÇO MÉDICO: atendimento em diversas especialidades: clínica geral, cardiologia, 

endocrinologia, nutrição, otorrinolaringologia, oftalmologia, ortopedia, dermatologia, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia vascular, urologia e neurologia.  

Realização de diversos exames clínicos: exames de sangue (diversos), raio-x, mamografia, 

ressonância magnética (AMB), ultrassonografia (AMB), tomografia computadorizada 

(AMB), eletroencefalografia, ecocardiograma, audiometria, prova de função pulmonar 

(AMB), biópsia e outros.          
 

2 – SERVIÇO ODONTOLÓGICO: atendimento em diversas especialidades: endodontia 

(tratamento de canal), ortodontia preventiva, odonto-pediatria, periodontia (tratamento das 

gengivas), obturações, extrações, curativos, raio-x, cirurgias e serviços de prótese 

(pontes, próteses removíveis ou fixas, etc.).   
 

3 – SERVIÇO JURÍDICO: atendimento nas áreas trabalhista e previdenciária (plantão de 

dúvidas), por e-mail, telefone ou pessoalmente. Ajuizamento de ações trabalhistas, quando 
necessário. 
 

4 - COLÔNIA DE FÉRIAS: ampla e segura colônia de férias no município de Praia Grande 

(cerca de 60 minutos da capital) em frente à praia, com apartamentos mobiliados (inclusive 

com cozinha completa), comportando de 6 a 10 pessoas, piscina, quadras poliesportivas, 

salão de jogos, sala de TV, lanchonete, área de camping e mais.  
 

5 – ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS: eventos organizados para o lazer e 

congraçamento dos integrantes da categoria (finalizados com grande festa de encerramento).  
 

6 – FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: diversos itens fornecidos para alunos 

matriculados do 1º ao 5º ano do ensino básico. 
 

Conheça mais sobre o nosso sindicato e seus serviços através do site: www.saaesp.org.br 

ou pelo fone 3222-2299. Ajude a fortalecer nossa categoria profissional!  
 

Filie-se ao SAAESP!!         
A DIRETORIA 
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