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 Dr. Brenda Cassellius, superintendente  Jeri Robinson, presidente Kim Janey, prefeita em exercício 
 

ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES TRABALHISTAS 

MEMORANDO 

 

Para: Jeri Robinson, presidente do Comitê Escolar 

  Membros do Comitê Escolar: 

De: Raecia Catchings, vice-presidente de Capital Humano 

Karen Barbosa, conselheira trabalhista 

Re: Guild administrativa MOA, SEIU. 

Data: 28 de setembro de 2021 

 

 

Para voto e assinatura, em anexo um Memorando do Acordo entre o Comitê Escolar e a Guild 

Administrativa, SEIU Local 888, está anexado a este documento.   

 

A cidade inteira de Boston está passando por uma transformação em relação à forma como oferece 

serviços de recursos humanos aos funcionários. Este projeto geralmente é chamado de projeto de 

Transformação de RH e requer a transição de todas as funções de Recursos Humanos da Cidade para 

um modelo de serviços compartilhados.  Após vários dias de negociação do impacto com a liderança do 

OHC Guild, as partes concordaram com o seguinte (resumidamente): 

● Os cargos de guild no Escritório de Capital Humano serão reestruturados para se adaptar a uma 

função de Nível I ou Nível II e todos serão elevados a uma escala salarial de Nível 32.   

● As partes concordam que o funcionário atualmente na posição de recepcionista existente deve 

se converter para a função de Representante de Atendimento ao Cliente, mas deve funcionar como 

recepcionista até o lançamento.  

● A equipe central substituta não terá mais um membro da guilda atribuído à equipe. A 

administração deve finalizar a alocação dos FTEs restantes.  

● O Centro de Serviços Compartilhados do OHC terá uma equipe de, no mínimo, dois 

Representantes de Atendimento ao Cliente, entre 8h e 17h. Eles trabalharão sete horas por dia e 

receberão uma hora de almoço remunerado. Além disso, eles concordam em dispensar o intervalo de 

quinze minutos e reconhecem que irão adicionar quinze (15) minutos adicionais à sua programação.   

● Além disso, os funcionários da guild do RH de Nível I ou Nível II devem receber um (1) dia 

pessoal adicional em vez de dispensar a liberação antecipada às 16h45 durante os seguintes horários: 

nas sextas-feiras, durante os meses de julho e agosto, e em todos os dias úteis entre o dia de Natal e o 

dia de Ano Novo.  
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