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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde de Curitiba e Região - SINDESC, entidade sindical de 

primeiro grau, inscrita no CNPJ n° 76.684.067/0001-54, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias deixa público e convoca todos os membros 

integrantes da categoria Profissional desta entidade sindical, ou seja, 

enfermeiros, técnicos, auxiliares, atendentes, assim como, assistentes sociais, 

duchistas, massagistas, todos os empregados em serviços de nível médio, 

elementar e administrativo em hospitais, casa de saúde, consultórios médicos e 

odontológicos, clínicas, ambulatórios e demais estabelecimentos de serviços de 

saúde. Abrange todos os profissionais de qualquer nível de escolaridade médio 

e fundamental, que trabalhem ou prestem serviços em estabelecimentos de 

serviços de saúde, inclusive os auxiliares técnicos de serviços de paramédicos, 

tais como técnicos e demais trabalhadores em laboratórios, raio X, radioterapia, 

cobaltoterapia, eletroencefalografia, eletrocardilogia, hemoterapia e similares, 

técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e atendentes de 

enfermagem ou serviços médicos burocratas e todos os demais trabalhadores 

empregados em hospitais, casa de saúde, empresas de medicina de grupo, em 

unidades móveis de serviços de emergência, consultórios médicos de saúde, e 

odontológicos, entidades beneficentes, casa de repouso, clínicas veterinárias, 

cooperativas de saúde e cooperativas de serviços médicos, cooperativas de 

odontologia, em empresas terceirizadas que prestam serviços aos 

estabelecimentos de serviços de saúde anteriormente mencionados, consórcios 

de saúde, organizações sociais e demais estabelecimentos de saúde, inclusive 

os mantidos, direta ou indiretamente, pelo poder público, na base territorial de 

Adrianópolis, Agudos Do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, 

Bocaiúva Do Sul, Campina Grande Do Sul, Campo Do Tenente, Campo Largo, 

Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio 

Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Quitandinha, Rio Branco Do Sul, Rio Negro, São José Dos Pinhais, São 

Mateus Do Sul, Tijucas Do Sul e Tunas Do Paraná, todas estas do Estado do 

Paraná, a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 

no dia 22 de fevereiro de 2018, às 18h00min em primeira convocação, e as 

18h30min em segunda convocação no auditório da APP Sindicato sito a Av. 

Iguaçu, 880 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-020, para deliberar sobre: I. 

Discussão e aprovação das formalidades legais para a cobrança e desconto da 

contribuição sindical obrigatória (Art. 8° e art. 149 da Constituição Federal), 

prevista nos arts. 545 a 610 da CLT, com as alterações promovidas pela Lei n . 

13.467/2017 (autorização prévia e expressa da categoria); II. Deliberação 

acerca de procedimentos a serem adotados, inclusive quanto à notificação de 

autorização prévia e expressa aos respectivos empregadores e, ainda, para os 

casos previstos no art. 602 da CLT. 

Curitiba, 09 de fevereiro de 2018. 
Isabel Cristina Gonçalves 

Presidente SINDESC 




