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Vitória, 20 de maio de 2013. 

 
 
CIRCULAR SINDHES/PRES Nº 046 / 2013 
 
 

U R G E N T E 
 

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2012/2014 SINFES 

 
 
 
Prezados Associados e não Associados: 
 
Encaminhamos cópia do Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2014, 

assinado entre o SINDHES e o SINFES - Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do 

Espírito Santo , com alteração da clausula 3ª, alteração do item 2 da cláusula 4ª e alteração do 

caput da cláusula 7ª, cuja redação passa a vigorar conforme segue: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS ADMISSIONAIS  
 
A partir de 1º de maio de 2013 , os Pisos Salariais dos Farmacêuticos, com exceção da região 

Sul do Espírito Santo, serão os seguintes: 

 

Parágrafo Primeiro: Para os Farmacêuticos na Grande  Vitória:  

a-    Para uma jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 

(duzentas e vinte) horas mensais, salário mensal de R$ 2.475,40 (dois mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) por mês.  

b-    Para uma jornada de trabalho do Trabalhador Trainee, no primeiro ano de sua 

contratação o salário mensal será de R$ 1.607,40 (um mil e seiscentos e sete reais e 

quarenta centavos) e no segundo ano de sua contratação será de R$ 1.928,88 (um 

mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos);  

 

Parágrafo Segundo:  Os valores dos pisos salariais para outras jornadas de trabalho deverão 

ser ajustados pelas empresas proporcionalmente, considerando o valor mínimo de R$ 11,25 

(onze reais e vinte e cinco centavos) por hora contratada.  
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Parágrafo Terceiro: Para os Farmacêuticos nos munic ípios do interior, com exceção da 

região Sul do Espírito Santo: 

a-  Para uma jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 

(duzentas e vinte) horas mensais, salário mensal de R$ 2.164,63 (dois mil, cento e 

sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) por mês.  

b-   Para uma jornada de trabalho do Trabalhador Trainee, no primeiro ano de sua 

contratação o salário mensal será de R$ 1.607,40 (um mil e seiscentos e sete reais e 

quarenta centavos) e no segundo ano de sua contratação será de R$ 1.928,88 (um 

mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos);  

 

Parágrafo Quarto:  Os valores dos pisos salariais para outras jornadas de trabalho deverão ser 

ajustados pelas empresas proporcionalmente, considerando o valor mínimo de R$ 9,84 (nove 

reais e oitenta e quatro centavos ) por hora contratada.  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
As empresas concederão reajustes salariais, nas seguintes datas:  

Em 01 de maio de 2013,  as empresas concederão reajuste salarial, no percentual de 7,16% 

(sete vírgula dezesseis por cento),  aplicado sobre o salário vigente no mês de maio de 2012 .  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
 
Os empregados que trabalharem em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, fica assegurado à percepção de adicional de 40% 

(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), incidente sobre o valor de 

R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito Reais) ,  segundo se classifiquem em graus máximo, 

médio ou mínimo.  

 

Permanecem vigentes e inalteradas todas as demais clausulas não modificada por este termo 

aditivo. 

 
Sendo só para esta oportunidade, subscrevemo-nos.    
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Francisco José Centoducatte 
Presidente do Sindhes 


