HOMOLOGAÇÃO – Plantão em
Caxias do Sul será em 5 de
Dezembro
O próximo plantão de homologação na cidade será em 5 de
Dezembro (quarta-feira), no seguinte endereço: Rua Sinimbu,
2091 – sala 405, no Centro. O agendamento deverá ser feito, de
forma antecipada, durante a MANHÃ desta QUARTA-FEIRA (dia 28
de Novembro) no sistema de agendamento on line no site do
Sindppd/RS. Será agendado até o preenchimento de todos os
horários disponibilizados.

ATENÇÃO: No momento em que acessar o sistema on line para
agendar o horário, TENHA CUIDADO EM MARCAR, NA OPÇÃO DE
CIDADE, o município “CAXIAS DO SUL”.

Reiteramos que somente serão atendidas as homologações
agendadas conforme regras abaixo.
O atendimento de Homologações de Rescisões Contratuais dos
trabalhadores de TI da região de Caxias do Sul está
acontecendo em regime de plantão, realizado de 20 em 20 dias
na cidade. É importante lembrar que o atendimento é restrito
às empresas que estejam localizadas na região de Caxias do
Sul. Os trabalhadores também deverão trabalhar nessa mesma
região.
O atendimento se dará por meio de agendamento on line prévio
no site do Sindppd/RS (mais informações clicando AQUI). Antes
do agendamento, as empresas deverão fazer um cadastramento
prévio, para fins de validação de informações como CNPJ, ramo

econômico, endereço/cidade etc. Não existirá outro tipo de
agendamento, do tipo ordem de chegada, por telefone,
distribuição de fichas no dia das homologações etc.
O agendamento não exime a empresa da responsabilidade de
informar ao trabalhador demitido o dia e horário da
homologação.
Sob hipótese nenhuma serão atendidas homologações de rescisões
contratuais de empresas e/ou trabalhadores que não pertençam à
região de Caxias do Sul. Se, por ventura, for constatada no
momento da homologação alguma irregularidade relacionada à
região de localização da empresa ou do trabalhador, o
agendamento será sumariamente cancelado.

Local de atendimento e horário de comparecimento
As homologações serão realizadas na Rua Sinimbu, 2091 – sala
405, no centro de Caxias do Sul. Empresas e trabalhadores
deverão observar rigorosamente o horário de comparecimento.
Não serão admitidos atrasos, pois eles podem trazer prejuízos
para quem está agendado no horário subsequente.

Documentação necessária
A documentação necessária para a homologação segue os mesmos
procedimentos adotados em nossa sede, em Porto Alegre. Veja
com atenção todos os documentos necessários no
link: http://www.sindppd-rs.org.br/?page_id=6048. Alertamos
antecipadamente que, para não provocar prejuízos aos
trabalhadores representados pela nossa entidade, aquelas
rescisões que estiverem com a documentação incompleta ou
preenchida/impressa incorretamente pela empresa não serão
homologadas.

Informamos que serão agendadas, no máximo, duas homologações
por dia para uma mesma empresa, e que divulgaremos
oportunamente a próxima data de plantão, para que seja
possível o agendamento antecipado.

Sindppd/RS

Acompanhe as notícias pelo twitter do Sindppd/RS: @sindppdrs
Ou pelo Facebook: Sindppd/RS Sindicato

