Serviços e
benefícios
exclusivos
Oportunidades

Coworking

Conectando talentos, ideias e negócios
• Vagas de emprego e estágio

Um escritório mobiliado na região central de São Paulo
para desenvolver projetos e receber clientes e parceiros

• Serviços para autônomos

• Estação de trabalho individual em ambiente compartilhado

• Orientação à carreira

• Sala privativa para reuniões

• Cursos e qualiﬁcação proﬁssional

• Wi-ﬁ

• Mapa da proﬁssão

• Ambiente climatizado

• Atendimento personalizado

• Estacionamento gratuito

E-mail: oportunidades@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2674

Núcleo Jovem Engenheiro
Uma rede de estudantes e recém-formados
enfrentando os desaﬁos da proﬁssão
• Visitas técnicas
• Palestras
• Workshops
• Treinamento e desenvolvimento
• Projetos sociais
E-mail: jovem@seesp.org.br
Tels.: (11) 3113-2659 e (11) 99783-9292

Assistência Previdenciária
Orientação e encaminhamento de procedimentos
necessários para quem deseja se aposentar

E-mail: reservas@casadoengenheiro.org.br
Tel.: (11) 2391-5858

SEESPPrev
A previdência privada da categoria

• Plano de contribuição deﬁnida, extensível aos dependentes
• Saque parcial ou total dos recursos acumulados a
qualquer momento
• Transparência e segurança na administração dos recursos
pela BB Previdência
• Taxa de administração vantajosa
• Possibilidade de dedução do Imposto de Renda
E-mail: previdencia@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2638

Consultoria Jurídica
Serviços advocatícios em todas as áreas do Direito
• Atendimento gratuito

• Solicitação da aposentadoria por tempo
de contribuição, idade e especial

• Custos mais baixos e pagamento parcelado caso seja
necessário o ingresso de ações

• Análise do Perﬁl Proﬁssiográﬁco Previdenciário (PPP)
• Levantamento do extrato previdenciário (CNIS)

• Informações e esclarecimentos sobre Convenções e
Acordos Coletivos de Trabalho

• Recursos às Juntas e Câmaras de Julgamentos do INSS

• Orientação sobre legislação trabalhista
• Homologação de rescisões contratuais

E-mail: aposentadoria@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2662

E-mail: atendimento@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2620

Plano de Saúde do Engenheiro

Seguros e Consórcios

Assistência médica e odontológica aos engenheiros
e seus dependentes com suporte de atendimento
personalizado
• Principais operadoras do mercado
• Tabelas de preços diferenciadas

Também oferecemos

Plano para pets

Preços e condições especiais para garantir a
tranquilidade do engenheiro e de sua família.
• Auto
• Vida
• Residência

• Carências reduzidas

• Viagem

• Opção de cobertura regional ou nacional

• Fiança locatícia

• Planos com ou sem reembolso

• Riscos de engenharia
• Empresarial
• Consórcios de imóveis e automóveis com descontos

E-mail: beneﬁcios@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2620

E-mail: beneﬁcios@seesp.org.br
Tel.: (11) 3113-2620

Associe-se já
O clube de benefícios da categoria reúne
em sua plataforma digital centenas
de produtos e serviços de qualidade,
com descontos imperdíveis exclusivos
aos proﬁssionais e seus dependentes.

Aproveite os serviços e benefícios
à sua disposição, todos
extensivos aos dependentes
O SEESP dispõe de estrutura qualiﬁcada
de atendimento e prestação de serviços aos
proﬁssionais em sua sede em São Paulo
e em 25 regionais distribuídas pelo Estado.

Berçário, ensinos infantil, fundamental e
médio, graduação, pós, cursos técnicos e
de idiomas
Médicos, psicólogos, clínicas e laboratórios
Farmácias
Estética e bem-estar
Academias

Mais informações:

Tel.: (11) 3113-2620
E-mail: cadastro@seesp.org.br

Serviços ﬁnanceiros prestados
pelo Sicoob Cecres
Agências de viagem, hotéis e pousadas
Cultura e entretenimento
Gastronomia
Locação de veículo, serviços de
vistorias e despachantes

www.casadoengenheiro.org.br
E-mail: contato@casadoengenheiro.org.br
Tel.: (11) 2391-5858

R. Genebra, 25 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP: 01316-901
(Estacionamento gratuito a 50m, na Rua Santo Amaro, 53)

