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REGRAS PARA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE VIDAS PSO E PST:  
 

A inclusão ou exclusão de vidas nos programas PSO e  PST 
deverão ser EXCLUSIVAMENTE através do preenchimento do Termo de 
Adesão  ou Termo de Exclusão  que se encontram no site do 
sindicato, devidamente preenchidos, juntamente com as cópias dos 
documentos exigidos abaixo: 

 
Documentação Necessária 
Para Pessoa Física ou Jurídica: 
Cópia de CPF e RG (empregados); 
Cópia de CTPS (contrato de trabalho ou ficha de reg istro); 
 
 O Termo de Adesão  deverá ser entregue ao SINDCLIN, 
juntamente com o pagamento da Adesão, conforme cláu sula 14ª da 
nossa CCT, respeitando SEMPRE a data de Admissão do trabalhador. 
 
 No caso das empresas que são fora da Região Metrop olitana 
do Recife (RMR), excluindo-se as cidades que o SIND CLIN possui 
sub-sede, a adesão deverá ser feita, EXCLUSIVAMENTE, através do 
e-mail vidas@sindclin.com.br   
 
 Não será aceita adesão de vidas das empresas que 
preencherem o Termo de Adesão  de forma incompleta, ou seja, 
faltando quaisquer informações necessárias. 
 
FORMA DE PAGAMENTO DA INCLUSÃO DE VIDAS NOS CASOS DE SOLICITAÇÃO 
POR E-MAIL 
 
 O pagamento para as empresas que efetuarem inclusã o através 
do e-mail será EXCLUSIVAMENTE através de depósito identificado 
na conta Caixa Econômica Federal, Agência 0651, Conta Corren te  
179-6, Operação 003 , onde a empresa terá a responsabilidade de 
enviar comprovante de depósito ao SINDCLIN através do mesmo e-
mail vidas@sindclin.com.br   
 
 O próximo pagamento em diante, deverá a empresa ef etuar em 
boletos confeccionados pelo SINDCLIN e disponibiliz ados em nosso 
site. 
 
REGRAS PARA EXCLUSÃO DE VIDAS PSO OU PST: 
 
 Conforme Parágrafo Primeiro da Cláusula 14ª da noss a CCT: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA PROGRAMA DE SAÚDE DESENVOLVIDO PELO 
SINDICATO PROFISSIONAL (PSO E PST) 
... 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
“Obrigam-se os empregadores a informar ao sindicato  profissional 
as novas contratações, as demissões e as dispensas efetuadas , 
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para fins de controle do programa de saúde, por mei o do 
preenchimento do termo de adesão ao projeto que se encontra no 
site do sindicato ( http://www.sindclin.com.br ).  
 
 Sendo assim, é de responsabilidade do Empregador i nformar 
ao SINDCLIN as demissões efetuadas pela empresa, se jam elas 
homologadas ou não pelo sindicato. A fim de facilit ar a 
comunicação das exclusões do Projeto, o sindicato e laborou um 
TERMO DE EXCLUSÃO que se encontra no site do sindicato a partir 
do dia 01/07/2016.  
 

A informação do desligamento do(s) funcionário(s) 
dispensado deverá ser feito por este termo devidame nte 
preenchido e enviado para o e-mail exclusao@sindclin.com.br   

 
Documentação Necessária para Exclusão de vidas 
 
Para Pessoa Física ou Jurídica: 
Termo de Rescisão de Contrato (TRCT); 
TERMO DE EXCLUSÃO devidamente preenchido. 
 
 Nos casos dos interiores, ou seja, municípios que o 
SINDCLIN possui sub-sede (Caruaru, Petrolina, Serra  Talhada e 
Garanhuns) e cidades vizinhas, a solicitação de exc lusão da vida 
deverá ser enviada para os e-mail´s abaixo especifi cados: 
 
Caruaru  – caruaru1@sindclin.com.br   
Petrolina  – petrolina1@sindclin.com.br   
Serra Talhada  - serratalhada@sindclin.com.br   
Garanhuns  - garanhuns@sindclin.com.br   


