
Carregamento do Auxílio Refeição referente ao mês de outubro/2018 para empregados dos AMES - SINSAÚDE
Sexta-Feira 

28/09/2018

Terça-feira 

25/09/2018
Solicitação de pagamento de estatutário para crédito no dia 15/10/2018.

Observação Importante : Solicitação de Estagiário e Bolsista - encaminhar com antecedência o formulário  com 10 dias úteis antes do início da 

vigência, para colher as assinaturas antes do início.                                 

Carregamento do cartão Verocheque de cesta básica para HES referente a agosto/2018.

Prazo final para devolução dos cartões de ponto do mês de agosto/2018, devidamente assinados para o RH da Funcamp. 

PRAZO FINAL FOPAG Convênios (todo dia 20): As solicitações de pagamento dirigidas à FUNCAMP até o dia 

20(vinte) de cada mês, serão processadas e efetivamente quitadas até o 4º dia útil do mês subsequente, conforme 

portaria nº 02 de 12/07/2016.

As solicitações de pagamento dirigidas à FUNCAMP após o dia 20(vinte) de cada mês serão processadas e 

efetivamente quitadas até o 4º dia útil do mês ulterior ao mês subsequente, conforme portaria nº 02 de 12/07/2016.

Validação PIPS

Carregamento do Auxílio Refeição e Alimentação referente ao mês de outubro/2018 para empregados do Sindicato SEAAC.

Quarta-feira 

26/09/2018
Recebimento dos documentos para admissão em 01/10/2018.

Declaração do INSS de outros vínculos.

CALENDÁRIO MENSAL - SETEMBRO/2018

DATA LIMITE DE 

ENTREGA DO 

DOCUMENTO

ENTRADA DO DOCUMENTO NA FUNCAMP

Solicitação de inclusão ou exclusão dos convênios médicos e odontológicos.

Solicitação de compra de vale transporte referente à plantões e horas extras do mês de agosto/2018.

Opção de vale transporte mediante declaração de opção para início concessão do benefício no mês outubro/2018.

Abertura do período de inclusão do PIPS.

Carregamento do cartão de cesta básica dos AMES de Limeira, São João B. Vista, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Rio Claro e 

Ame Santa Bárbara referente a agosto/2018.

Segunda-Feira 

10/09/2018
Solicitação, alteração e cancelamento de férias (demais convênios) para fruição de 01/10/2018 a 31/10/2018.

Prazo limite para entrega do termo de opção de Vale Alimentação/Refeição.

Recebimento dos documentos para admissão em 10/09/2018.

Quarta-Feira 

05/09/2018

Solicitação para início em 01/10/2018 e alteração nos termos ativos estagiários "vide observação importante".

Solicitação de pagamento de estatutário para crédito no dia 28/09/2018.

Terça-feira 

11/09/2018

Quarta-feira 

12/09/2018

Quarta-feira 

19/09/2018

Fechamento do período de apuração PIPS

Quinta-feira 

20/09/2018

Solicitação de contratação para início 01/10/2018 e alteração nos contratos ativos de bolsistas

Fechamento do período de apuração da frequência agosto/2018.

Recebimento dos documentos para admissão em 17/09/2018.

Recebimento dos documentos para admissão em 24/09/2018.

Prazo final para solicitação de pagamento: Módulo Plantão, Diárias, Reajuste Salarial e/ou mudança de função, adicionais 

diversos e demais alterações.


