INFORMAÇÃO: JURÍDICA

60/21
DATA: 21.05.24

ASSUNTO: SESSÕES DE DIVULGAÇÃO SOBRE O CONTRATO COLETIVO DO SECTOR

A ANEME vai realizar sessões de divulgação sobre o Contrato Coletivo do sector, que foi recentemente
revisto, conforme divulgado através das nossas Infs. nºs 47 e 52/2021.
As inscrições estão abertas a todos os associados da ANEME, mas as sessões têm como destinatários
principais os associados que estejam, porventura, menos familiarizados com esta convenção coletiva.
Será feita uma análise global do CCT, salientando as disposições regulamentares específicas desta
convenção, distintas do Código do Trabalho, nomeadamente em matéria de contratos a termo, trabalho
intermitente, teletrabalho, promoções, período e horário de trabalho, banco de horas, trabalho noturno,
trabalho suplementar, isenção de horário, turnos, dias de descanso, feriados, férias, faltas e matérias de
expressão pecuniária.
Serão realizadas duas sessões para limitar o número de participantes em cada uma, permitindo assim maior
interação.
As sessões decorrerão online, nos dias 25 e 28 de junho, das 10H30 às 12H30, devendo ser assinalada a
preferência pela data da sessão na respetiva ficha de inscrição.
As empresas interessadas poderão inscrever-se enviando a ficha de inscrição anexa e o comprovativo do
respetivo pagamento para madalena.goncalves@aneme.pt até ao dia 11 de junho.
Apenas são permitidas inscrições até esta data de modo a possibilitar, antes da realização das sessões, o
envio por correio aos participantes da nova edição em livro do CCT do sector.
A confirmação da inscrição e da data da sessão será feita a partir do dia 14 de junho.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

SESSÕES DE DIVULGAÇÃO DO CCT DO SECTOR
25 e 28 de junho de 2021

FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA: _______________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE: _________________

Nº SÓCIO: ______________________________________

MORADA: _________________________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________ E-MAIL: ___________________________________________
PARTICIPANTES (preencher em letra legível):
NOME: ___________________________________________________________________________________
E-MAIL DO PARTICIPANTE (obrigatório o preenchimento) : _________________________________________________
DATA DA SESSÃO EM QUE SE INCREVE: 25 de junho

28 de junho

pode ser qualquer uma das datas

NOME: ___________________________________________________________________________________
E-MAIL DO PARTICIPANTE (obrigatório o preenchimento) : _________________________________________________
DATA DA SESSÃO EM QUE SE INCREVE: 25 de junho

28 de junho

pode ser qualquer uma das datas

PREÇO: 20€/ participante (inclui a oferta da nova publicação do CCT do sector)
Junta-se prova da transferência bancária (com indicação da empresa ou participantes)
NIB 003508090000247623074 – CGD
DATA ___/___/___

_______________________________________
(Assinatura e carimbo)

