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CIRCULAR DE REAJUSTE SALARIAL DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO  

2017/2017 

SINPEFESP X SINBFIR 

O SINPEFESP informa que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho entre 
SINPEFESP e SINBFIR (setor de instituições beneficentes para o período de 2017/2019). 

 
REAJUSTE SALARIAL  
Fica estabelecida a aplicação do reajuste salarial incidente sobre os salários de 
28/02/2017, no valor de 5,5%, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas.  
 
PISO SALARIAL  
O piso salarial para Categoria Diferenciada do Profissional de Educação Física, a partir 
de 1º de março de 2017, será de R$2.022,50 (dois mil e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos) mensais, para a jornada de trabalho de 44 horas semanais, e nenhum salário 
poderá ser inferior ao valor mencionado. 

 Valor Mensalista 

Profissional de Ed. Física R$2.022,50 

 
 
HORAS EXTRAS 
As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo de 100% (cem por cento), 
sobre a hora normal. 
 

VALE REFEIÇÃO 
Os empregadores fornecerão a todos os seus empregados que laboram em jornada 
integral, superior a 06 (seis) horas diárias, vale refeição, por dia trabalhado, no valor de 
R$ 22,06 (vinte e dois reais e seis centavos). 

 

CESTA BÁSICA 
Os empregadores fornecerão, mensalmente, aos seus empregados, que laboram em 
jornada igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais, com salário de até 03 (três) pisos 
salarial já corrigido, e condicionado a não ter falta injustificada, vale cesta no valor de R$ 
R$ 143,71 (cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos).  
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CRECHES 
As empresas que não possuírem creches próprias pagarão às suas empregadas-mães, 
um auxílio creche de até R$ 150,51 (cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), 
por mês e por filho até 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de 
idade, desde que lhes sejam apresentados recibos de pagamento de instituições ou 
pessoa jurídica. 

 

 

São Paulo, 13 de Abril de 2017. 

 

 

 

José Antonio Martins Fernandes 
Presidente 
Sindicato dos Profissionais de Educação Física de São Paulo e Região 


