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O SINTTEL-SE convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa ENGESET – Engenharia e Serviços de Telecomunicações S/A no Estado de Sergipe para participarem de
VIGÊNCIA
O Prazo de vigência deste ACT compreende o ano de 2016, ou seja, de
01/01/2016 a 31/12/2016.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
A participação no PPLR poderá se
dar de duas formas: 1. Por cumprimento de Objetivos Específicos – Participação nos Resultados (Semestrais); 2. Por cumprimento de Objetivos Econômicos – Participação nos
Lucros (ANUAL).
CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DOS RESULTADOS
Os objetivos mensuráveis em valores
ou percentuais devem seguir as regras abaixo: 1) Atingimento até 80% =
Zero; 2) Atingimento entre 81% a
120% = Aplicação da tabela de ponde-

Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada no próximo dia 23 de maio,
a partir de 8 horas, no SINTTEL-SE,
para discutir e votar a proposta patronal para a celebração do ACT da

PLR relativamente ao exercício de
2016. Veja nesta edição o Edital de
Convocação e a síntese da proposta
patronal para o ACT de pagamento da
PLR 2016. Compareça e participe.

ração abaixo.
REGRAS GERAIS DE PAGAMENTO
Será considerado para base de cálculo o salário base do mês imediatamente anterior ao do pagamento.
Excepcionalmente para 2016 os pagamentos deverão ocorrer preferen-

cialmente na 2ª quinzena de abril de
2017 e conforme percentual de atingimento de cada empregado.
DO MONTANTE A SER DISTRIBUÍDO
Para os empregados será aplicado
o percentual de 12% sobre o lucro líquido da empresa. O resultado desta
operação determinará o montante a
ser distribuído a todos os empregados
elegíveis da empresa.
DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL INDIVIDUAL
Para efeito do cálculo da proporcionalidade a que o empregado fará
jus sobre o montante apurado para
distribuição, considera-se a possibilidade de ganho de cada um, conforme
a tabela de múltiplos de salários
possíveis.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Telefonia Móvel, Centros de
Atendimento, Call Centers, Operadores de Sistema de TV por Assinatura, Transmissão de Dados e Serviços da Internet, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas
Telefônica no Estado de Sergipe – SINTTEL/SE, entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal
dos trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da empresa
ENGESET – Engenharia e Serviços de Telecomunicações S/A na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23 de Maio de 2017, às 08h00 em primeira
convocação, e na falta de quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, às 08h15, em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, na Sede do
SINTTEL-SE, à Rua João Bispo Menezes nº 46, Conjunto Novo Horizonte, Bairro Grageru, em Aracaju-SE, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Votar a contraproposta da empresa ENGESET – Engenharia e Serviços de Telecomunicações S/A com vistas à
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho do PPLR 2016.
Aracaju, 22 de Maio de 2017
Iaraci Maria Silva
- Presidenta do SINTTEL/SE.

