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GERÊNCIA GERAL DE PESSOAS  

Circular n.º 9/2022 - IGESDF/DALOG/SUCAD/GGPES - Gerência Geral de Pessoas

Senhores Diretores, Gestores e Colaboradores,

Assunto: Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato dos Emprega-
dos em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - SINDSAÚDE/DF.

A Gerência Geral de Pessoas promove a ampla divulgação de rotina e esclarecimen-
tos sobre o abono de assiduidade, observando as atribuições previstas no art. 106, do 
Regimento Interno do IGESDF:

“Art. 106 - À Gerência Geral de Pessoas, compete: (...)

VI - Orientar e instruir a abertura de processos pertinentes à área de gestão de pes-
soas e prestar assessoramento a todos os setores na sua área de atuação; (...)

XVI - Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, se-
guindo a política documental do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funciona-
mento dos processos;”

Considerando a formalização do Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho junto 
ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - 
SINDSAÚDE/DF, em 10 de outubro de 2022, a Gerência Geral de Pessoas informa que, em 
observância à Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA, que a norma coletiva que abrange os 
empregados do IGESDF representados pelo citado ente sindical, teve seu prazo de vi-
gência prorrogado, de 1º de setembro de 2022 até 1º de dezembro de 2022.

Esclarecemos, ainda, que as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho perma-
neceram inalteradas, razão pela qual todos os direitos nele previstos foram prorroga-
dos para dia 1º de dezembro de 2022, inclusive as cláusulas sociais de abono semestral 
e folga aniversário.

Por fim, informamos que a norma coletiva não possui ultratividade , nos termos do arti-
go 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho¹, razão pela qual o período aquisitivo 
de direitos previstos na norma coletiva devem ser contabilizados durante a vigência 
da mesma.

Ante o exposto, a Gerência Geral de Pessoas determina a ampla e irrestrita divulgação 
para conhecimento dos colaboradores do IGESDF.
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Circular n.º 7/2022 - IGESDF/DALOG/SUCAD/GGPES - Gerência Geral de Pessoas

Senhores Diretores, Gestores e Colaboradores,

Assunto: Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato dos Odontolo-
gistas do DF - SODF.

A Gerência Geral de Pessoas promove a ampla divulgação de rotina e esclarecimen-
tos sobre o abono de assiduidade, observando as atribuições previstas no art. 106, do 
Regimento Interno do IGESDF:

“Art. 106 - À Gerência Geral de Pessoas, compete: (...)

VI - Orientar e instruir a abertura de processos pertinentes à área de gestão de pes-
soas e prestar assessoramento a todos os setores na sua área de atuação; (...)

XVI - Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, se-
guindo a política documental do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funciona-
mento dos processos;”

Considerando a formalização do Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho junto 
ao Sindicato dos Odontologistas do DF - SODF, em 10 de outubro de 2022, a Gerência 
Geral de Pessoas informa que, em observância à Cláusula Segunda – DA VIGÊNCIA, que 
a norma coletiva que abrange os Cirurgiões-Dentistas do IGESDF, teve seu prazo de vi-
gência prorrogado, de 1º de outubro de 2022 até 1º de dezembro de 2022.

Esclarecemos, ainda, que as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho perma-
neceram inalteradas, razão pela qual todos os direitos nele previstos foram prorroga-
dos para dia 1º de dezembro de 2022, inclusive as cláusulas sociais de abono semestral 
e folga aniversário.

Por fim, informamos que a norma coletiva não possui ultratividade, nos termos do arti-
go 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho¹, razão pela qual o período aquisitivo 
de direitos previstos na norma coletiva devem ser contabilizados durante a vigência 
da mesma.

Ante o exposto, a Gerência Geral de Pessoas determina a ampla e irrestrita divulgação 
para conhecimento dos colaboradores do IGESDF.
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Circular n.º 8/2022 - IGESDF/DALOG/SUCAD/GGPES - Gerência Geral de Pessoas

Senhores Diretores, Gestores e Colaboradores,

Assunto: Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho com o Sindicato dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem do DF - SINDATE/DF.

A Gerência Geral de Pessoas promove a ampla divulgação de rotina e esclarecimen-
tos sobre o abono de assiduidade, observando as atribuições previstas no art. 106, do 
Regimento Interno do IGESDF:

“Art. 106 - À Gerência Geral de Pessoas, compete: (...)

VI - Orientar e instruir a abertura de processos pertinentes à área de gestão de pes-
soas e prestar assessoramento a todos os setores na sua área de atuação; (...)

XVI - Criar e propor documentos estratégicos, conforme a necessidade da área, se-
guindo a política documental do IGESDF, para auxiliar a gestão dos setores e funciona-
mento dos processos;”

Considerando a formalização do Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho junto 
ao Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF - SINDATE/DF, em 10 de 
outubro de 2022, a Gerência Geral de Pessoas informa que, em observância à Cláusula 
Segunda – DA VIGÊNCIA, que a norma coletiva que abrange os Cirurgiões-Dentistas do 
IGESDF, teve seu prazo de vigência prorrogado, de 11 de setembro de 2022 até 1º de de-
zembro de 2022.

Esclarecemos, ainda, que as demais cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho perma-
neceram inalteradas, razão pela qual todos os direitos nele previstos foram prorroga-
dos para dia 1º de dezembro de 2022, inclusive as cláusulas sociais de abono semestral 
e folga aniversário.

Por fim, informamos que a norma coletiva não possui ultratividade, nos termos do arti-
go 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho¹, razão pela qual o período aquisitivo 
de direitos previstos na norma coletiva devem ser contabilizados durante a vigência 
da mesma.

Ante o exposto, a Gerência Geral de Pessoas determina a ampla e irrestrita divulgação 
para conhecimento dos colaboradores do IGESDF.
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