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Carta de Direitos e Deveres

CARTA DE DIREITOS E DEVERES DE COLABORADORES

Direitos dos Colaboradores
Os colaboradores da ASCUDT têm o direito:
1. A todos os direitos contemplados pela legislação laboral, nomeadamente os direitos concedidos
especificamente pelo acordo da CNIS, previstos no BTE correspondente;
2. À compensação de horas de serviço extraordinário realizado por dia(s) de descanso;
3. A poderem trocar o período de férias com o consentimento da Direção;
4. A serem pagos por despesas em deslocações e alimentação quando realizam serviço externo;
5. A poderem compensar as horas de serviço extraordinário, por igual período de tempo, no caso de
participarem em atividades extras, como colónias de férias, comemorações, galas, jantares e ceias
temáticas, como a celebração do Natal e o dia da ASCUDT;
6. Ao dia de aniversário, como dia de descanso, remunerado e com subsídio de alimentação pagos,
quando o Colaborador tenha boa avaliação de desempenho.

Deveres dos Colaboradores
Os colaboradores da ASCUDT têm o dever a:
1. Zelar pelo bom desenvolvimento das atividades desenvolvidas;
2. Contribuir para a difusão da ASCUDT;
3. Cumprir os horários estabelecidos neste regulamento;
4. Promover atividades com os clientes;
5. Prestar apoio, assistência e serviço de alimentação, higiene pessoal e de saúde aos clientes;
6. Respeitar os Estatutos, Regulamentos e demais diretrizes da ASCUDT;
7. Acatar as decisões dos diversos órgãos estatutários competentes;
8. Respeitar os clientes e seus familiares, tutores ou representantes legais; colaboradores e corpo
constitutivo da ASCUDT;
9. Sigilo sobre todas as informações, know how, comunicações, atividades e técnicas desenvolvidas no
seio da instituição ou obtidas em consequência da prestação da sua atividade na ASCUDT.
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