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COMUNICADO SINDECTÉB 007/2014 

     

Bauru, 07 de Fevereiro de 2014. 
 

Ação para redução da jornada e recebimento de horas extras 
 

 

Companheiro(a),  
 

O Sindicato irá propor Ação para redução da Jornada de Trabalho dos Atendentes 

Comerciais das atuais oito horas (8) diárias, para seis horas (6). 
 

Esta Ação é referente à quantidade de horas trabalhadas pelos atendentes nas agências 

onde exista o banco postal, comparando à dos bancários. Entendemos que como correspondente bancário, 

o Atendente Comercial no Correio, além de desenvolver suas atividades ligadas ao atendimento postal, 

também presta serviços como bancário. Enquanto a jornada dos caixas, que trabalham em bancos, é de 

seis horas diárias, a dos empregados que trabalham nos caixas dos Correios é de oito horas por dia. 
 

Portanto, companheiro atendente comercial associado ao sindicato, abaixo estão 

relacionados os documentos que devem ser providenciados e encaminhados ao sindicato no período de 1 

à 28 de fevereiro: 
 

Documentos necessários para ação do Banco Postal: 
 

 Procuração (Vide site do SINDECTEB). 

 Declaração de hipossuficiência (caso necessário – Vide site do SINDECTEB). 

 Contrato (Vide Site). 

 Cópia do documento de identidade (RG e CPF). 

 Cópia do comprovante de endereço.  

 Cópia do PIS/PASEP. 

 Cópia da CTPS: folha de rosto (Frente e verso), folha do contrato de trabalho  

com a ECT. 

 Cópia dos três (3) últimos holerites (Contra-cheque). 

 Currículo do funcionário com o histórico de função (documento emitido pela 

ECT). 
 

Companheiro, agora é a sua vez! Não deixe para depois. Providencie já os documentos 

necessários para viabilizarmos a ação. Encaminhar os documentos para o SINDECTEB, com a 

observação “Banco Postal”. 
 
 

 

 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


