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Itens a serem corrigidos: 

1. Planilha Servente 40%, ajustar CBO para 5143-20 

 

2. Planilha Servente líder, ajustar CBO para 5143-20 

 

3. Planilha Oficial de manutenção, ajustar  CBO para 5143-10 

 

4. A soma de colaboradores da limpeza descrita nas 3 planilhas não fecha em 7, como 

atestado “ANEXO II – F” na pág 21 de seu PDF. Na planilha posto de servente 

“quantidade total a contratar” corrigir para 5 postos, também corrigir (Qtde. de postos 

(E))para 5 postos. 

 

5. Modulo 1. Remuneração, Planilha Recepcionista com adicional noturno e sem, 

onde se ler (Adicional de Hora Extra para Intervalo Intrajornada [ { (Salário base) / 

220 horas} x 15 dias trabalhados por mês x 1 hora de intrajornada x 100% do valor 

da hora x 50% de) alterar para Adicional de Hora Extra para Intervalo Intrajornada 

  [ { (Salário base) / 220 horas} x 21 dias trabalhados por mês x 1 hora de 

intrajornada x 100% do valor da hora x 50%. 

 
 

6. Modulo 1. Remuneração, Planilha de recepcionista com e sem adicional noturno, 

Reflexo dos Adicionais Sobre o D.S.R alínea I:  

Utilizar números inteiros na metodologia, por exemplo, 25 dias e 5 dias , por favor 

corrigir. 

 

7. Modulo 1. Remuneração, Planilha do Recepcionista com adicional noturno, Hora 
Noturna Reduzida, corrigir para os valores abaixo: 
 
R$ 1.176,31/220 =  R$ 5,35 
 

Hora noturna reduzida 1,142857 
Hora noturna 1,5 x 21= 31,50 
Hora noturna reduzida = 1, 5 x 21 x 1,142857 = R$ 35,99 
Hora noturna reduzida = 35, 99 - 31,50= 4,49 
Hora noturna reduzida com adicional noturno=4, 49 x R$ 5,35 x 100% x 25% =  R$ 

30,25 
 

8. Modulo 2.1  Beneficio mensal  e diário, Planilha do Recepcionista com e sem adicional 

noturno, e planilha do posto manutenção predial os valores de 13º (décimo terceiro) Salário,  

no item A, está 9,09% o correto é (1/12 avos)  ou 8,33%, no item B,  o adicional de 
férias está 3,03% e o coreto (1/3)/12 ou 2,78%  por favor fazer os ajustes.  


