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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

NOSSO JORNAL
A empresa ATITUDE SERVIÇOS criou este Jornal com objetivo de
levar informação para seus funcionários.
Neste canal, vamos informar sobre atualidades,
leis, feriados, projetos da empresa e muitos outros assuntos.
Vamos deixar um espaço para colocar os funcionários que se destacarem durante o mês.

FERIADOS NO MÊS :

DESTAQUE DO MÊS

02/11— Finados

Funcionários que trabalharam no evento RODEIO
DE CRAVINHO/2015

15/11— Proclamação da República

A qualquer tempo sua foto poderá estar nesse
jornal como DESTAQUE DO MÊS.

Conheça os locais que a empresa que você trabalha atende:

(Foto: Camila / Rafaela/ Aline / Liamara / Rute / Vagner /
Sandra / Elaine)

QUEM PROCURAR
Você pode tirar suas dúvidas com o Inspetor do seu posto ou da sua
região. Mas você também pode falar direto na matriz da empresa pelo
telefone: 16.3625-2215
Para assuntos de vale transporte, benefícios, dúvidas de salário ou descontos, entre em contato com o departamento pessoal. A funcionária
Renata poderá lhe ajudar e tirar todas as suas dúvidas.
Se você quiser indicar uma pessoa para trabalhar na empresa, procure
o Departamento de Recrutamento e Seleção. Nós vamos receber sua
indicação e vamos encaminhá-la para uma entrevista.

PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
De acordo com a legislação vigente, no mês de novembro ocorrerá o pagamento da 1ª parcela
do 13º salário. Este pagamento
ocorrerá no dia 30/11. O pagamento da 2ª parcela ocorrerá no
dia 20/12.

Exemplo:
Salário: R$ 916,19
1/12 avos: R$ 76,35
Data de entrada: 01/4/15
Quantidade de mês trabalhados
até o final do ano: 9 meses
Valor a receber :
R$ 76,35 x 9 = 687,15

Quem tem direito ?

VOCÊ SABIA ?!
Que atuamos fortemente em 3 estados em mais de 50 cidades distribuídos nessas regiões.

Todo o trabalhador que exerceu
atividade nesta empresa.

Então, este valor de R$ 687,15
deverá ser dividido em 2 pagamentos.
Lembre-se:

TRANSPARÊNICA

•

BENEFICIO NATALIDADE
Mensalmente a empresa ATITUDE SERVICOS contribui com o Beneficio Social Familiar, que Tem como objetivo encaminhar uma verba à
família do recém-nascido, para contribuir com o conforto e adaptação
na chegada do novo ente querido, sem qualquer comprovação de gasto.
Entre em contato com o
Depto Pessoal.

•

Como calcular ?
O trabalhador deverá receber 1/12 avos por mês trabalhado, ou
seja, o valor do salário mensal,
deverá ser divido por 12 (meses)
e multiplicado pela quantidade de
meses que trabalhou.

EDIÇÃO 01— NOV/2015

-

Na parcela a ser paga em
20/12 deverá ser descontado os encargos obrigatórios por lei.
Caso você receba Adicional Noturno, Hora reduzida, ou tenha recebido horas extras no decorrer do
ano, as médias proporcionais serão calculadas na
segunda parcela.
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