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Você sabe quais são as estabilidades asseguradas aos
funcionários pelo Direito do Trabalho? E quais estão sendo
as garantias provisórias que estão sendo dadas por conta
dessa situação de pandemia que vivemos?

(https://t.me/nithtelegram/?
utm_source=blog&utm_med
ium=bannerlateral&utm_campaign=nitht
elegram)

Para quem ainda não sabe o conceito de estabilidade nada
mais é do que o direito do trabalhador de permanecer no
emprego, mesmo contra a vontade da
empresa/empregador.

Pesquisar Artigo

Pesquisa

Ou seja, o empregador não consegue demitir o funcionário
que deseja por conta deste funcionário se enquadrar em
algum dos tipos de estabilidade de emprego garantido pela
legislação trabalhista.
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Mas vamos pontuar que em situações nas quais o
empregado esteja cumprindo o Aviso Prévio e, durante esse

Auxílio emergencial:

período, ocorra o registro de sua candidatura não haverá

calendário completo de

estabilidade no emprego assegurada. Mesmo que o Aviso
Prévio tenha sido indenizado pela empresa.
No entanto, será que existe alguma situação na qual o
empregado eleito Dirigente Sindical poderá ser demitido da
empresa? A resposta é sim! Existe, sim!
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A CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes)
desempenha uma importante função para auxiliar na
manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Para constituir a CIPA é preciso que tenha representantes do
empregador/empresa, que serão indicados; e também dos
empregados, que serão eleitos pelos demais funcionários da
empresa onde trabalha.
Esses empregados eleitos para o cargo de direção da CIPA e
também seus suplentes possuem garantias provisórias no
emprego, desde o registro da candidatura até um ano após o
mandato.
Os empregados acidentados também possuem estabilidade
provisória de 12 meses após a cessação do auxílio-doença,
isto é, quando este auxílio terminar. E esta estabilidade de 12
meses não pode ser reduzida por meio de negociação
coletiva.
Esse tipo de estabilidade provisória concedida aos
empregados acidentados é uma maneira de incentivar o
retorno ao trabalho tão logo seja possível ao empregado e
também garante prazos para a readaptação aos serviços.
E no caso do empregado acidentado ele somente terá
estabilidade provisória no emprego se permanecer afastado
por mais de 15 dias consecutivos e ter recebido o auxílio/

Então, vamos entender, nesse artigo, quais são algumas
dessas estabilidades e também quais são algumas das
garantias provisórias dos funcionários numa empresa.
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Dirigentes sindicais são bene ciados com a estabilidade
de emprego
Uma das estabilidades mais conhecidas é atribuída aos
Dirigentes Sindicais a partir do seu registro de candidatura
ao cargo e, se ele for eleito, essa estabilidade valerá até um
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doença acidentário (Acidente de Trabalho).
E preste muita atenção, porque os empregados que não
sofreram acidentes de trabalho, mas são portadores de
doenças decorrentes do trabalho também têm garantia de
estabilidade no emprego.
Mesmo que esse funcionário tenha cado afastado por
poucos dias e nem sequer recebeu o auxílio-doença, ele terá
direito à estabilidade no emprego por apresentar uma
doença que tem ligação direta com o trabalho que ele
desenvolve em determinada empresa.
E ainda nesse quesito de estabilidade provisória no emprego
também se enquadram as gestantes. No caso delas, a
garantia de estabilidade começa a partir da con rmação da
gravidez até cinco meses após o parto.

E esse direito de estabilidade no emprego para as gestantes
não deixará de ser cumprido e nem perde a validade se o
empregador/empresa alegar que desconhecia o fato de a
funcionária estar grávida.
Se ele demitir, terá de reintegrá-la à equipe de funcionários
da empresa, novamente. O mesmo ocorre se a funcionária
estiver grávida e cumprindo o aviso prévio, mesmo que seja
indenizado. Ela continua tendo direito à estabilidade no
emprego.
/

As mães que adotam seus lhos por meio judiciais e,
portanto, comprobatórios, também têm direito a
estabilidade no emprego pelo mesmo período de tempo.
E no caso das gestantes que, infelizmente, faleceram após o
parto e o nascimento do bebê, a estabilidade no emprego é
transferida para quem tiver a guarda judicial da criança.
Fique atento, porque aqui, no nosso blog, você encontra os
mais diversos assuntos ligados à área trabalhista, contábil,
de Recursos Humanos e de Saúde e Segurança do Trabalho.
E para você ter mais informações detalhadas sobre quais os
tipos de estabilidades e de garantias provisórias aos
funcionários, durante a pandemia, basta conferir a Live
sobre esse assunto clicando aqui.
(https://www.youtube.com/watch?v=0-XaZekPTrA) Aproveite
também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os
cursos online que temos disponíveis.
Se você não quer perder nenhuma novidade da área, que
ligado também nas nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país. Siga-nos no
Facebook (https://pt-br.facebook.com/nithtreinamentos/), no
Instagram (https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e
se inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD).
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