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Parceria EBSERH/HULW – SESC Paraíba

Temos a satisfação em anunciar que o Setor de Pagamento e Benefícios da DivGP
conseguiu firmar parceria com o SESC-PB, parceria esta que vinha sendo muito
pedida e esperada por vários funcionários.
A partir de agora todos os empregados da EBSERH no HULW, inclusive os
cedidos, poderão se cadastrar para usufruir dos benefícios oferecidos àqueles
que se vinculam ao SESC, como descontos em restaurantes cadastrados,
hospedagens nos hotéis do SESC espalhados pelo país, atividades nas unidades a
associação e vários outros benefícios.
Para fazer o cadastro, é necessária a seguinte documentação:
 EMPREGADOS: CTPS (carteira de trabalho) original
 CEDIDOS: Portaria da cessão + Declaração do RH/DivGP
 Comprovante de residência atual
 01 foto 3x4
 RG e CPF
Será cobrada uma taxa de R$5,50 para a confecção das carteiras que comprovam
o vínculo com o SESC e possibilitam o uso de todos os benefícios.
Também é possível fazer o cadastro dos dependentes dos funcionários. São
considerados dependentes para este fim os pais, cônjuges e filhos. Além dos
documentos acima relacionados, será necessário apresentar a documentação de
cada dependente (RG, CPF, certidão de casamento, 01 foto 3x4 e a taxa de
R$5,50 por carteira).
O cadastro pode ser feito no SESC Centro (Av. Des. Souto Maior, 281, Centro)
mediante a apresentação das documentações citadas acima e pagamento das
taxas. O funcionário poderá, também, aguardar a visita de um representante
do SESC que virá ao HULW em breve. A solicitação dessa visita já está em
andamento e, assim que houver uma data concreta, divulgaremos aqui no nosso
Informa DivGP.
Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com o próprio SESC através do
telefone (83) 3208-3162.
2

Nº 017

João Pessoa, 05 de maio 2016

Benefícios EBSERH e a nova parametrização do sistema de pagamento

Com o objetivo de melhorar todos os sistemas de gestão de pessoas da EBSERH,
a sede vem fazendo mudanças de grande porte dentro das ferramentas utilizadas
pelos setores de pagamento por todo o país. Essas mudanças serão, a médio e
longo prazo, facilitadoras nas implantações dos benefícios e pagamentos em
geral de todos os empregados vinculados à EBSERH.
A parametrização do sistema de pagamento de pessoal, contudo, gerou alguns
problemas que acabaram ocasionando falhas na folha de pagamento de vários
funcionários por todo o país. Uma dessas falhas ocorreu no período de
fechamento de folha do mês de abril e resultou na necessidade da reimplantação
de praticamente todos os benefícios de todos os empregados da nossa filial.
Essa falha precisou ser corrigida de maneira manual e individual pelo Setor de
Pagamento e Benefícios da nossa DivGP e, em apenas um dia, foram
reinseridos no sistema 817 pagamentos de insalubridade, 61 auxíliosalimentação (do pessoal da última convocação da EBSERH), além de
307 ajustes de auxílios-creche.
Vale salientar que essa nova parametrização do sistema de pagamento continua
ocorrendo e que estamos sempre precisando cadastrar dados de todos os
empregados EBSERH/HULW para que o pagamento aconteça de maneira hábil e
correta dentro dos prazos estipulados.
Pedimos a todos que verifiquem suas prévias sempre que estiverem disponíveis
no SIGEPE para que eventuais erros sejam observados e sanados dentro do
período de fechamento de folha para que ninguém seja prejudicado.
Estamos sempre à disposição para esclarecimentos com todos os funcionários do
Setor de Pagamento e Benefícios, pessoalmente ou pelo ramal 7968.
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