
Komunicadu di Akordu  

entri  

Kumitê Skular Na Sidadi Di Boston  

y 

Grémio Administrativo, SEIU Lukal 888 

 

 

 Es Komunicadu di Akordu ("Akordu") é feito nes                  dia di Setembru di 2021 

entri Kumitê Skolar di Boston ("Kumitê") y Grémio Administrativo, SEIU Lukal 888 

("Union").    Es Akordu sta condicionado ku aprovason di Kumitê Skolar, na Sidadi Di 

Boston. 

 

 Exceto quando expresamente modificado por es Akordu, termos y disposisons di akordu 

di negociason coletivu di partis em vigor di 1 di setembru di 2017 te 31 di Agosto di 2020 

ta continua na vigor pleno y efeitivo.     

CONSIDERASONS 

Tudo Sidadi di Boston sta ta passa pa um transformason em relason à forma modi ta 

presta servisus di recursos humanos pa ses funcionárius.  Es projetu é normalmenti 

xamado di Projetu di Transformason deiRH.  Es é projetadu pa transita tudo funsons di 

Recursos Humanos di Cidade pa um modelu di servisus compartilhadus que ta inclui: 

➔ Nivel 0 Servisus - Base di conhecimentos di Auto-Serviço - Informason baseado 

na Aplicativo/web 

➔ Nivel I Servisus- Centro di Servisus Compartilhados devi exigi que funcionários ta 

interaji ku clientes pa tilifoni, pesoalmente, y/ô pa meio di atos di entrada. 

➔ Nivel II Servisus- Specialista ta Resolvi questons complexos que ta exigi um nível 

mais profundo di conhecimento di conteúdo  

➔ Nivel III Servisus - Dicison a nível di gestores/diretor ô questons di nível político 

–   

➔ Novu modelo di servisus partilhadu ka ta inclui só adopson di novu sistema di 

geston di casos online, mas també um novu encaminhamento di xamadas tilifónicas y 

forma modi no ta executa consultas que ta tchega te Gabineti di Kapital Humano.  

Funcionários di tudo Distrito ta interagi cku OHC di forma muito diferenti. 

Modi qui is ta tem impato ku Skólas Públiku di Boston? 

Funcionários fora di Scritório do Kapital Humano ta submete consultas y questons atrabés 

di sistema integrado di gerenciamento di kasos y conhecimento ServisusAgora.  Es portal 

ta ser acesível na computador, tablet ô smartfone.  Funcionários també podi liga pa um 

central di atendimento di servisus compartilhadu y unificado, ku representantis di Servisus 

di Atendimento a Cliente. 



 

Funcionários di Scritório di Kapital Humano ta tem um novu plataforma pa geri ses filas 

di trabajo y resolve questons.  Is ta inclui eliminason ô consolidason di linhas tilifônicas 

compartilhadas, caixas di entrada compartilhados y linhas de fax compartilhados.  

Funcionários ta tem um novu plataforma di geston di casos y conhecimentos ku kriterius 

di dados pa suporta indicadores-chave di desempenho (KPIs). 

Por conseguinte, partidos concorda ku seguinti: 

AKORDU  

Partidos concorda ku seguinti: 

Duranti Fase I di implementason (té 30 di Junho di 2022), cada posison di Grémio dentro 

di Gabinete di Kapital Humano ta ser restruturado pa enquadra num funson di Nível I ô di 

Nível II.   

Kargus restruturados 

● Nivel I: Representantis di Servisus di Apoio a Cliente (AGU)  Nota 32  

● Nivel II:Specialista HRIS (AGU) Nota 32 

● Nivel II:Pagamento di Representantis di Servisus di Apoio a Cliente Nota 32 

● Nivel II: Specialista Revisto na Licença di Ausência Nota 32 

 

Kargus na equipa di Licença di trabajo di funcionário ta esperimenta um mudansa na 

plataforma di servisus, mas nau na trabajo principal té 30 di Junho di 2022.  Partidos 

concorda que funcionário atualmente na cargo di recepcionista existente deviconverte pa 

kargu di Representante di Atendimento a Cliente, mas devi funciona cima recepcionista y 

ka ta pasa pa um mudansa na trabajo ô na condisons di trabajo té que um substituto 

temporário é obtido y kolokado nes funson na tempo integral. Kargu di recepcionista, 

bem cima um cargo adicional, ta ser eliminado té 30 di Junho di 2022.     

 

Equipa central substituto ka ta tem mais um membru di guia designado pa equipa.  Es 

posison ta ser restruturado y reatribuído na um funson di Nível I dentro di departamento. 

 

Administrason devi finaliza alokason di FTEs restantis.   Distrito ka devi coloka 

abertamenti posisons di OHC disponíveis pa tudo sindicato negociador. Dipós 

finalisason, se distrito elimina um funson adicional dentro di equipa di Grémio di RH, 

funcionário existente ta ser colokado na otro funson vago dentro di unidadi, na 

departamento di RH, ki ta inclui um funson prenxido pa um membru temporário di 

unidadi di negociason. 

https://docs.google.com/document/d/1ZlEClBcpWr44iErJqt40WR2btWx7xJ_z_O_6FTPItd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM_ZBMjJ_lqsvHg56N-O-9azCbpDKepLMbAOAmwX0xM/edit
https://docs.google.com/document/d/1oM-tavyiEj0kd2x1Lsn3xsh80Hc0zlqkRzXDELLg1I0/edit
https://docs.google.com/document/d/1TYOlN27WTbYG8NikIiTRbidP3FXBM4LrjdbEm5vkAUU/edit


 Posisons a longo di Fase I di Transison (Te 30 di Junho di 2022) 

Distrito ta antecipa Fase I pa te um data "a-vivo" na outono di 2021. Aparti di momento di 

Isekuson des akordu té "a-vivo", cada posison dentro di departamento di Kapital Humano 

ta funciona cimo stado atual.  Kargus restruturados devi participa di tudo y qualquer seson 

entri isekuson des akordu y data di "a-vivo". Participason ta inclui mas ka sta limitado ku 

formason profisional, testes di sistema, construson di base di conhecimentos y módulo di 

geston di kasus.   

Condisons di Trabajo 

 Oras di Trabajo 

 Funcionários di RH di Nível I ô di Nível II devi trabaja na um di seguintis orárius: 

 

● 19:30 te 3:30 [somente dipós aprovason di supervisor]. 

● 8:00h te 16:00h  

● 8:30h te 16:30h  

● 9:00h te 17:00h  

Funcionários di RH di Grémio Nivel I ô Nivel II devi trabaja 7 oras por dia y ta recebi 

um hora di almoço que ka remunerado.    Funcionários di RH di Grémio Nivel I ô 

Nivel II concorda na renuncia se intervalo di quinze minutos y es reconheci que es ta 

adiciona quinze (15) minutos adicionais na ses agenda.     

Centro di Servisus Compartilhados di RH devi ser composto por um mínimo di dois 

Representantis di Atendimento a Cliente Niel I, entri orário di 8:00 y 17:00h.  

Representantis di Atendimento a Cliente devi tchega na trabajo mais tarda 5 minutos antis 

di ora di início di turno stabelecido.  CSRs podi ser obrigados a usa últimos 30 minutos di 

se turno pa fexa qualquer itens abertos pa quel dia, arquiva (ô imprimi) documentos 

eletrônicos ô na papel, cima limpa y prepara se espaso di trabajo pa próximu turno.  CSRs 

podi ser orientados pa se supervisor ô supervisor designado pa completa tarefas alternativos 

di 'fexamento' relacionados a se papel na final di se turno.  Es disposison també ta aplica 

pa funcionários di Nível II cobertos pa CBA.   

Normas di convenson coletivo di trabajo previsto na Artigo V, parágrafo B, ta ser 

modifikados di seguinti forma: 

 

B.  Aparti di 1 di Janeiro di 2008, além di férias anuais, atuais funcionários designados pa 

Scritório Central que recebi dois (2) dias úteis di folga ku remunerason (501 dias) duranti 

período di férias skolares di Dizembru di cada anu, devi continua ta fazê-el.    Dias ki ka 



gozados duranti período di férias podi ser gozados na qualquer otro momento di anu, 

sujeito a aprovason di Diretor di Recursos Humanos, que ka devi ser recusado 

injustificadamenti.   

 

Aparti di 1 di Janeiro di 2008, funcionários ki for designados, concori ku suceso a um 

kargu ô contratados pa um kargu na scritório central, dipós 1 di Janeiro di 2008, ka ta 

recebi nenhum 501 dias, mas ta recebi um (1) dia pesoal adicional.     

 

Além dis, funcionários di RH di Nível I ô di Nível II devi recebi um (1) Dia Pesoal 

adicional em vez di dispensa se dispensa antecipado di 16:45 h duranti seguintis 

períodos, conforme descrito na Artigo III - Condisons di Trabajo Parágrafo A (2): 

di sexta-feiras duranti meses di Julho y Agosto, y na tudo dias úteis entri dia di 

Natal y dia di Anu Novu.   

 

Funcionários di RH di Nível I ô di Nível II (ki ka é ilegíveis pa 501 dias) ta tem um 

total di cinco (5) dias pesoais, pa ser usado di akordu ku Artigo 6, seson C(9) di 

contrato.   

 Testes, Treinamento y Desenvolvimento 

Na ô dipós 16 di Agosto di 2021, distrito podi envia qualquer Representanti di Atendimento 

a Cliente di Nível I ô Specialista di Nível II pa treinamento profisional (ô desenvolvimento) 

pa aprende funsons principais di funson recém-desenhado no ki diz respeito a 

Transformason Geral di Recursos Humanos.  Treinamento y desenvolvimento ta inclui mas 

ka ta limita a treinamento na sistemas, teknologia, conformidadi, regras, regulamentos, 

etiqueta di comunikason.  Treinamento y desenvolvimento é contínuos y podi ser 

necesários mensalmenti. 

Representantis di Serviço di Atendimento a Cliente també podi ser solicitados pa participa 

ativamenti na Teste di Aceitason di Usuários - sem pensar na implementason di 

Transformason di Recursos Humanos.  Testes, treinamento y desenvolvimento podi exigi 

um turno na horário normal di trabajo ô oras extras (conforme definido pa CBA) pa sesons 

antecipados ô atrasados fora di horário típico di trabajo.  Pa ser determinado pa necesidadi 

di negócio y sujeito a aprovason di Chefe di Kapital Humano ô designado. 

 

Em testemunhas di ki partifos li presenti fazi ki ses nomis fosi subscritos cima oficiais y 

representantis devidamente autorizados nes                 dia di Setembro di 2021. 

 

 

Skólas Públiku di Boston 

Pa se Equipa di Negociason Dividamenti Autorizado: 

 

 

 



_______________________________________ 

Raecia Catchings, Vice-Chefi di Kapital Humano 

 

 

_______________________________________ 

 

Jerri Robinson, Presidenti di Kumitê Skular  

_______________________________________ 

Dr. Brenda Cassellius, Superintendenti 
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Grémio Administrativo: 

 

 

_______________________________ 

 

Cynthia Walker-Wiggins  

SEIU Lukal 888 Presidenti 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

John Wagner, Advogado dei  

SEIU Lukal 888 
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