
Por favor, confira os dados da sua denúncia.

Notícia dos Fatos
Município em que ocorrem os fatos:

Paulínia - SP
Latitude:

Longitude:

Endereço capturado no geomapa:

Irregularidades Trabalhistas:
O Sindicato realizou no dia 14 de junho de 2022, assembleia com os 
Monitores do município de Paulínia. Oportunidade que fomos informados 
que o empregador público está forçando as mesmas realizarem o desvio 
de função, algo comumente praticado nas Escolas de Paulínia.  

Período da ocorrência das irregularidades:
Todo o ano, agora mais latente todo o mês de julho.

Onde isso acontece?:
Secretaria Municipal de Educação

Existem mais trabalhadores prejudicados?:
120

Existem mais trabalhadores prejudicados?:
Monitores, Auxiliares de Educação e Educadores Infantis que não possuem 
formação para o exercício do cargo em desvio de função.

Cargo ou Função ocupados pelos trabalhadores atingidos:
Monitores, Auxiliares de Educação e Educadores Infantis 

Informações que você souber de nome, endereço, telefone e e-mail de testemunhas dos fatos, para eventual contato (OS DADOS INFORMADOS NESTE CAMPO SERÃO SIGILOSOS):

Dados do Denunciado (contra quem é feita a denúncia)
Tipo de pessoa:

Jurídica
CNPJ:

45.751.435/0001-06
Nome civil:

PREFEITURA MUNICIPAL D
Nome fantasia:

Endereço:
AVENIDA JOSÉ LOZANO AR

Número:
1551

Complemento:
PAÇO MUNICIPAL

Bairro:



Responsável pelo preenchimento deste formulário:

Sigilo do denunciante:

A denúncia envolve informações sigilosas (sobre pessoas ou fatos):

Você já noticiou ao Ministério do Trabalho e Emprego os fatos que pretende comunicar aqui:

Você é empregado do denunciado:

Você é vítima dos fatos:

Há trabalhadores idosos prejudicados:

Há exploração de trabalho de crianças ou adolescentes:

PARQUE BRASIL 500
Cidade:

Paulínia - SP
CEP:

13.141-901
DDD:

(19)
Telefone:

3874-5600
Email:

gabinete@paulinia.sp.gov.br
Ponto de referência:

centro
Como chegar:

rodovia zeferino vaz
Tipo da empresa:

Matriz
Número de empregados:

5200
Atividade realizada pela empresa/empregador:

serviço público municipal
Estabelecimento:

Município de Paulínia
Setor(es):

educação

Dados do Denunciante (quem está cadastrando a denúncia)
Tipo de pessoa:

Jurídica
Nome civil:

SINDICATO DOS TRABALH
CNPJ:

59.019.463/0001-48
Nome Fantasia da Pessoa Jurídica:

RODRIGO 
Função/Cargo:

PRESIDENTE
Endereço:

AVENIDA IMIGRANTES
Número:

885
Complemento:

Bairro:

Cidade:
Paulínia - SP

CEP:
13.140-841

DDD:
(19)

Telefone pessoal:
3874-2179

Email:
contato@stspmp.org

Seu sindicato:

Informações complementares

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não



Há trabalhadores com deficiência prejudicados:

E-mail para contato:

Você se dirigiu ao MPT por:

Corrigir dados Confirmar dados e Cadastrar denúncia

Não sei

contato@stspmp.org

Indicação do Sindicato 
Indicação de advogado 

Documentos
Título: Ata posse Arquivo: Ata de Posse.pdf  
Título: carta sindical Arquivo: Carta Sindical.pdf  
Título: comunicado prefeitura Arquivo: Comunicado Pais Recesso.pdf  
Você é uma pessoal real?

Por favor, antes de salvar os dados, clique na opção abaixo. Dessa forma, asseguramos que nosso site não está sendo acessado de forma
automática por outros aplicativos

reCAPTCHA
Não sou um robô

Privacidade  - Termos

O endereço IP da origem da denúncia é 177.76.152.72. Caso necessário, poderá ser utilizado para identificação do denunciante.

 Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. 

SUD - Versão: 5.1
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