REs0LUcA0 N.° 41
ESTATUTOS DOS SERVIDORES DO SERVIO SOCIAL DA INDUSTRIA
SESI
Capitulo I
DIsPosI(;OEs PRELIMINARES
Art. 1. 0 —Para todos os eteitos dos lets Iroboihistas, os empregodos do Servico Social
dcx 1ndstria - SESI -- gosarüo dos regaltos e ficardo sujeitos GOS deveres e is obrigoçe
dos trobalhadores do IndisIria, corn as ornpliac6es regulados pelo presente Estotuto.
Art. 2. 0 -0 ----SESI -, no sua qualidade de entidado de diretto privado, seth considerado empreqodor.
Captulo If
cLAsswlcAçAo
Art. 3. 0- Os servidores ou ernpregodos do Servico Social do Indtstria - SESI
abrangem duos classes;
a)

efetivos;

b)

contratados.

Pothgrafo Untco - Podercio ser, excepcionolmente, roquisitados functonxxrios de quaisquer enttdcxdes para ter exercicto no SESI.
005

Art. 40 -- Poderão sor comissionados ou contratados, no - SESI -, possoos estronhas
seus quadros de pessool, üntcamente par-i funcöes t4cntcos ou de cathter tempor&xo.

Art. 50 . Havercx em coda Deportamento quadros de servidones, corn cargos, func6es e
classes quo forem julgodos necesthrtos, podendo sen ompliados, ou reduzidos, de acôrdo corn
as conveniênctas do serviço.
Porágrafo Unico - A nomenclatura dos cargos e os vencirnentos dos serv;dores efetivos
do -- SESI - soräo sistemotizados em padröes.
Art. 6. 0 - As atribuiçöes dos servidores ou empregados do - SESI -, salvo os cases
ospciats do cargos lécntcos ou quo exijorn conhecirnentos ospecialtzados e habilttoção profissional, näo sorão inerentos x donorntnacâo dos respectivos cargos, mas obedeceräo xs necessidodes do Serviço.
Art. 70 - Os cargos de conlianca seräo sempre exercidos em comissäo.
Art. 8. 0 -- Para os cargos cujo exercicio deperda de habilitaçäo proftssionol., seräo
oxigidos os comprovontes desso habilttacao.
Capitulo III
DAS FALTAS
As folios por motivo do r.ols;ia, s6 poderc'xo ser justiticados por otostado
Art. 9•o
possado per médtco do SESI ou pole mesmo designado.
Art 10 . 0 * As roiteradas folios ao servi'o, sorn rnottvo justilicado, meSmo que näo
conseculivas sujottorão cs empregodos conformo o caso, as ponas sucessivos de repr090säo,
susp ensao discipitnar. otc 30 d;os, e dem;ssäo.
CapItulo IV
DAS FERIAS E LICENcAS
Art. 11 . 0 -- Todo o ompregado do SESI -, qualquer quo seja a sua categoria terá
direo cx 15 dias iites de fnios, per ano, no conformidride do iegxslaçdo trabaihista
Art. 12. 1 -As licencas para fins particulares, a servidores do SESI poderäo sor concedidas sern venctmentOS, desde quo näo projudiquem 0 sorviço, nao podendo exceder de 90
dios e dependendo sempre de conlor 0 interessado mats do urn ano do exercicio funcionol.

Continuaçao da RESOLUCAO N.° 41
Cczpitulo V
DOS DEVERES
Art. 13. 1 —Säo devores dos servidores do SESI, de qualquer catogoria ou funçao.
cxim dos obrigaçöes quo ihes säo impostas por lei, as seguintes:
cx) respoitar o regime do hor6rio e de trabaiho que for ostabelecido;
b) acatar corn presteza o boa vontade as ordens quo Ihes forem dadas pelos superioros hierarquicos, oxecutando-as diligentemente, ainda quo so relirarn a servico dilerente do
que ihes liver sido atribuldo;
c) desempenhar as funces dos sous cargos corn honestidade, atonçäo o crit&io, visando sempre salvaguardar as interOssos do SESI, cooperando para o perfeito andomento do servico;
d) comportar-se corn ordem e disciplina e tratar corn cortezia os colegas, rncmtendo
corn todos espirito de cordialidade e coopercxçOo, indispensOveis 00 perfeito funcionamento do
servico;
e)

trajor decenternente;

I) guardcrr absoluto sigilo sObre assuntos internos do servico;
g) comunicar ao rospectivo chefe qualquer frito ou inforrnacao quo possa interessar
ao servico;
h) prestar servicos em horas extraordin&ias, sempre quo pora isso forern solicitados
rnediante solOrio adicionol, no conformidado do que dispöem as leis trobaihistas
I) no so servir do cargo para exercer atividade partidOria.
Art. 14. 0 Os servidores uicaräo responsOveis pelos danos que por dOlo ou culpa.
ocosionarern.
Art. 15. 0 - Verificada a culpabilidade do empregado, seth Osto irnodiatarnento despedido
de seu cargo, sem prejuizo do qualquer outro procodimonto judicial quo no caso coubor.
Art. 16. 0- A tronsgressão ou inobservOncia do quaisquer dos dovores e obrigaçes
moncionados no presento Estotuto, born como do norrnas quo vierern a ser baixadas, constituith
ato de indisciplina, punivol em coda caso de acOrdo corn a gravidade do falta o suas con goquências observadas as disposiçöes provistas no legislacäo trabaihista
Art. 17. 0 _ Considerando as finalidades assistoriciais, morals e educacionais do SESI -.
conslitul, ainda, folio grave, punivel corn domissdo, na forma do art. 482 do Consolidcicão dos
Lois do Trabaiho, o fato do o servidor nöo traiar corn a devida cortezia, urbanidade e atençäo
a todos e quaisquer bonoficiOrios do SESI -, ou tercoiros quo corn Ole manienham ou venharn
a mantor relacöos.
CapItulo VI
DrspoSIcoEs FINAlS
Art. 18. 0 - Serão baixadas polos Orgdos competentes as instruc3os o normas necess&rias para a boa execução dêsto Estatuta, atondendo Os poculiaridades locais.
Art. 19. 1 - ste Eslotulo sôrnonte poderO sor modificado polo Conseiho Nacional quando
julgar conveniente.
Rio de Janeiro, 7 de julio de 1948

