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REPIS - Regime Especial de Piso Salarial e Cláusulas Diferenciadas, é uma forma que o SINDEINFORMATICA, 
encontrou  para propiciar a todas as empresas do Setor de Cursos do Estado de São Paulo, um tratamento 
diferente com privilegio de praticar valores de pisos salariais diferenciados

O Objetivo do REPIS é fazer com que as empresas possam pagar um piso salarial de ingresso diferente e inferior ao 
praticados pelas outras empresas que não aderem ao REPIS, isso quer dizer que a empresa que obtiver o 
CERTIFICADO DE ADESÃO AO  REPIS, terá uma ótima economia, pois além do piso de ingresso ela usufruirá de 
algumas cláusulas diferenciadas e reajustes de salário diferente, contido CCT - Convenção Coletiva de Trabalho.    

ATENÇÃO

ALERTA, FIQUE ATENTO
REPIS

SÓ COM CERTIFICADO NA MÃO

Regime  Especial de Piso Salarial

APRESENTA

Saiba o que é

Qual o principal objetivo do REPIS? 

Como faço para aderir ao REPIS? 
É simples, basta entrar no Site do SINDEINFORMATICA, em   clicar na aba, REPIS. e www.sindeinformatica.org.br
se cadastrar como contabilidade  usando o primeiro acesso, se já for cadastrada é efetuar o login  e  seguir os 
paços de adesão ao REPIS e enviar os documentos necessários para  adesão. Se tiver  dificuldade , envie por e-
mail,  ou ligue (11) 3411-1632  para maiores orientações na adesão.

Quando é que  estou autorizado a praticar o  REPIS?

Vale apena a empresa aderir ao REPIS? 

Quando cumprir as exigências da Cláusula 09 da CCT  e tiver aprovada a adesão e estando de posse do 
CERTIFICADO DE ADESÃO AO REPIS. 

Pisos  REPIS Pisos fora do REPIS

Piso de Ingresso R$  1.016,78 R$ 1.206,25

Instrutor R$ 1.259,64 R$ 1.296,27

Monitor R$ 1.190,00 R$ 1.224,62

Tec. Manut. R$ 1.831,33 R$ 1.884,59

Perc.  Reaj   % 4,5% 6,5%

ECONOMIA  POR FUNCIONÁRIO

Piso de Ingresso R$  189,47

Instrutor R$    36,63

Monitor R$     34,62

Tec. Manut. R$     53,26

Faça um cálculo  em cima dos demais itens 
da Cláusula 09 REPIS e veja se Vale apena

Usar os benefícios do REPIS indevidamente, o que acontece?
É passivo de punição a empresa que usufruir dos benefícios do REPIS indevidamente, ter que pagar todos os 
direitos retrativo a Data Base 1º de março. Sofrer ação de cumprimento, coletivo e individual.

O prazo para requerer a adesão do REPIS é 30 de setembro de 2019 


