
 

 

Memorando de Acordo  

entre  

o Comitê Escolar da Cidade de Boston  

e 

a Associação Administrativa, SEIU Local 888 

 

 

 Este Memorando de Acordo (“Acordo”) é celebrado nestes 21 dias de setembro de 2021 

entre o Comitê Escolar de Boston (“Comitê”) e a Associação Administrativa, SEIU Local 

888 (“Sindicato”).  Este Acordo está condicionado à aprovação do Comitê Escolar de 

Boston, da Cidade de Boston. 

 

 Exceto caso expressamente modificado por este Acordo, os termos e disposições do 

acordo coletivo de trabalho das partes, em vigor de 1º de setembro de 2017 a 31 de 

agosto de 2020, continuarão vigentes.   

FUNDAMENTAÇÃO 

A Cidade de Boston está passando por uma transformação quanto à forma de oferecer 

serviço de recursos humanos a seus trabalhadores. Este projeto é conhecido como projeto 

de Transformação de RH. Sua função é fazer uma transição de todas as funções de 

Recursos Humanos da Cidade para um modelo de serviços compartilhados que inclui: 

➔ Serviço de Nível 0 - Base de conhecimento de autosserviço – Informações baseadas 

em app/web 

➔ Serviço de Nível I -  O Centro de Serviços Compartilhados exigirá que os 

funcionários interajam com os clientes por telefone, presencialmente e/ou por ações 

organizadas por tíquetes. 

➔ Serviço de Nível II - Questões complexas encaminhadas para Resolução por 

Especialista que exijam um nível mais profundo de conhecimento do conteúdo  

➔ Serviço de Nível III - Questões de nível de políticas ou decisões de nível de direção 

e gestão –  

➔ O novo modelo de serviço compartilhado inclui não apenas a adoção do novo 

sistema de gestão de casos online, mas inclui também um novo roteamento de chamadas 

telefônicas e de como executamos as solicitações que chegam até o Escritório de Capital 

Humano (Office of Human Capital, OHC). Os funcionários distritais vão interagir com o 

OHC de forma bem distinta. 

Como as Escolas Públicas de Boston serão afetadas? 

Funcionários fora do Escritório de Capital Humano enviaram as solicitações e questões por 

meio do sistema integrado de Conhecimento e Gestão de Casos ServiceNow. O portal 

estará acessível por computador, tablet ou celular. Os funcionários também poderão 



 

 

contatar uma central telefônica de serviço compartilhado unificada composta por 

Representantes de Atendimento ao Cliente (CSRs). 

Os funcionários no Escritório de Capital Humano terão uma nova plataforma para 

gerenciar suas filas de trabalho e solucionar questões. Isto inclui a eliminação ou 

consolidação de linhas telefônicas, caixas de entrada e faxes compartilhados. Os 

funcionários terão uma nova plataforma para gerenciamento de conhecimento e de casos, 

com percepções baseadas em dados dando suporte a indicadores-chave de desempenho 

(KPIs). 

Deste modo, as partes concordam quanto ao disposto a seguir: 

ACORDO  

As partes concordam quanto ao disposto a seguir: 

Durante a 1ª Fase da implementação (até 30 de junho de 2022), cada posição da Associação 

dentro do escritório de Capital Humano será reestruturada para se enquadrar em uma 

função de Nível I ou Nível II.  

Posições reestruturadas 

● Nível I: Representantes de Atendimento ao Cliente (AGU)  Classe 32  

● Tier II:Especialista em HRIS (AGU) Classe 32 

● Nível II:Representante de Atendimento ao Cliente para Pagamentos Grade 32 

● Nível II: Especialista em Licença Revisada Classe 32 

 

Os cargos para a equipe de Licenças de Serviços de Funcionários passarão por uma 

mudança na plataforma de serviço, mas não na essência do trabalho, até 30 de junho de 

2022. As partes concordam que o funcionário atualmente no cargo de recepcionista 

deverá ser convertido ao cargo de Representante de Atendimento ao Cliente, mas atuará 

como recepcionista e não passará por mudanças no trabalho ou nas condições de trabalho, 

até que se consiga uma substituição temporária para colocação no cargo em tempo 

integral. O cargo de Recepcionista, bem como um cargo adicional serão eliminados até 

30 de junho de 2022.   

 

A equipe da Central de Substituições não mais terá um membro da associação atribuído. 

Este cargo será reestruturado e reatribuído a um cargo de Nível I dentro do departamento. 

 

A gestão finalizará a alocação dos FTEs restantes.  O Distrito não divulgará abertamente 

os cargos de OHC disponíveis para todo o sindicato de negociação. Após a finalização, 

caso o distrito elimine um cargo adicional na equipe de Associação de RH, o funcionário 
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existente será colocado em outro cargo vago dentro da unidade, no departamento de RH, 

incluindo um cargo preenchido por um membro temporário da unidade de negociação. 

 Posições para a Transição em 1ª Fase (até 30 de junho de 2022) 

O Distrito antecipa que a 1ª Fase terá uma data de “entrada em vigor” no outono de 2021. 

Do momento da Execução deste acordo até a data de entrada em vigor, as posições no 

departamento de Capital Humano atuarão conforme venham atuando. As Posições 

Reestruturadas participarão de todas as sessões entre a data de execução deste acordo e a 

data de entrada em vigor. A participação inclui, sem limitar-se a, treinamento para o 

trabalho, testagem de sistemas, construção do módulo de gestão de casos e base de 

conhecimentos.  

Condições de trabalho 

 Horas de trabalho 

 Funcionários da Associação de RH Nível I ou Nível II trabalharão em um dos horários a 

seguir: 

 

● 7h30 às 15h30 [somente após aprovação do supervisor] 

● 8h às 16h 

● 8h30 às16h30 

● 9h às 17h 

Funcionários da Associação de RH Nível I ou Nível II trabalharão 7 horas por dia e 

terão uma hora para almoço não remunerada.  Funcionários da Associação de RH 

Nível I ou Nível II concordam em dispensar seu intervalo de quinze minutos e 

reconhecem que acrescentarão 15 (quinze) minutos ao seu cronograma.   

O Centro de Serviços Compartilhados de RH deverá ser composto por pelo menos dois 

Representantes de Atendimento ao Cliente de Nível I, entre os horários de 8h e 17h. Os 

Representantes de Atendimento ao Cliente chegarão ao trabalho pelo menos cinco minutos 

antes do horário estabelecido para o início do turno. CSRs poderão ter que dedicar os 

últimos 30 minutos de seu turno para o fechamento de itens abertos para aquele dia, 

preenchimento ou impressão de documentos em papel ou digitais, bem como limpeza e 

preparação do espaço de trabalho para o próximo turno. O supervisor ou seu indicado 

poderá orientar os CSRs poderão a concluir tarefas de fechamento alternativas relacionadas 

a seu cargo, no final de seu turno. Esta disposição também se aplica a funcionários de Nível 

II abrangidos pela CBA.  



 

 

As disposições do Artigo V, Parágrafo B, do acordo coletivo de trabalho serão modificadas 

conforme disposto a seguir: 

 

B.  Em vigor em 1º de janeiro de 2008, além das férias anuais, os funcionários atuais 

atribuídos ao Escritório Central que recebam 2 (dois) dias de folga remunerada (501 dias) 

para uso durante o período de férias escolares em dezembro de cada ano, continuarão 

tendo este recurso.  Os dias não utilizados durante o período de férias poderão ser 

utilizados em qualquer outro momento durante o ano, sujeito à aprovação do Diretor de 

Recursos Humanos, que não poderá negar injustificadamente.  

 

Em vigor em 1º de janeiro de 2008, funcionários atribuídos a, que tenham requerido uma 

posição com sucesso, ou que estejam contratados para uma posição no escritório central, 

após 1º de janeiro de 2008, não receberão o benefício de 501 dias, mas receberão 1 (um) 

dia pessoal adicional.   

 

Adicionalmente, funcionários da Associação de RH de Nível I ou Nível II que 

recebam 1 (um) Dia Pessoal adicional devido à dispensa de liberação antecipada às 

16h45 durante os períodos a seguir, conforme disposto no Artigo III-Condições de 

Trabalho, Parágrafo A (2): nas sextas-feiras de julho e agosto, e nos dias de trabalho 

entre o Natal e o Ano Novo.  

 

Funcionários da Associação de RH de Nível I ou Nível II (não elegíveis para o 

benefício de 501 dias) terão um total de 5 (cinco) dias pessoais, a serem usufruídos 

de acordo com o Artigo 6, seção C(9) do contrato.  

 Testagem, treinamento e desenvolvimento 

Em ou após 16 de agosto de 2021, o distrito poderá enviar qualquer Representante de 

Atendimento ao Cliente de Nível I ou Especialista de Nível II para treinamento (ou 

desenvolvimento) profissional, para o aprendizado de funções essenciais do cargo recém-

designado, conforme se relacione à Transformação de Recursos Humanos como um todo. 

O Treinamento e Desenvolvimento incluem, sem limitar-se a, treinamento em sistemas, 

tecnologias, conformidade, regras, regulamentos e etiqueta de comunicação. O 

Treinamento e Desenvolvimento será permanente e poderá ser exigido mensalmente. 

Também poderá ser exigido que os Representantes de Atendimento ao Cliente participem 

ativamente da Testagem de Aceitação do Usuário relacionada à implementação da 

Transformação de Recursos Humanos. Testagem, treinamento e desenvolvimento poderão 

exigir uma mudança no cronograma de trabalho normal ou horas extras (conforme definido 

pela CBA) para sessões prévias ou posteriores a um dia de trabalho regular. A ser 

determinado pelas necessidades do negócio e sujeito à aprovação do Chefe de Capital 

Humano ou seu designado. 
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Em fé do que as partes aqui assinam como representantes e agentes devidamente 

autorizados neste dia            de setembro de 2021. 

 

Boston Public Schools 

Pela Equipe de Negociação Devidamente Autorizada: 

 

 

_______________________________________ 

Raecia Catchings, Chefe-Adjunta de Capital Humano 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Jerri Robinson, Diretor do Comitê Escolar  

_______________________________________ 

Dra. Brenda Cassellius, Superintendente 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Associação Administrativa: 

 

 

_______________________________ 

 

Cynthia Walker-Wiggins  

Presidente - SEIU Local 888 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

John Wagner, Advogado da  

SEIU Local 888 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 


