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SINTTEL-SE CONVOCA TRABALHADORES/AS DA NOKIA

Assembléia dia 12/06, 9h, no Sinttel-SE para discutir e votar proposta de
Pauta de Reivindicações para o ACT 2018/2019 Sinttel-SE/NOKIA
A direção do Sinttel-SE convoca todos
os trabalhadores/as da NOKIA no
Estado de Sergipe para participarem de
Assembléia Geral no dia 12 de junho de

2018, a partir de 9 horas, na Sede do
Sinttel-SE, para discutir e votar a
proposta de Pauta de Reivindicações
para o ACT 2018/2019. Veja nesta

edição o Edital de Convocação desta
Assembléia Geral e a síntese da Pauta
de Reivindicações para o ACT
2018/2019. Compareça e participe!

Proposta de Pauta para o ACT 2018/2019 - Sinttel-SE X NOKIA
VIGÊNCIA E DATA-BASE
De 01/06/2018 a 31/03/019 e a database a partir de 2019 passa a 01/04.
PISO DA CATEGORIA
A partir de 01/06/2018 o piso salarial
na EMPRESA será de R$ 1.083,68 reais.
REAJUSTE SALARIAL
INPC + 5% de ganho real, exclusos os
cargos de confiança equiparados aos
especialistas, gerentes e diretores.
TICKET REFEIÇÃO
A EMPRESA fornecerá 26 tickets
refeição por mês, considerando sempre
a jornada de segunda a sexta-feira. O
valor facial será de R$ 29,42 reais, no
período de 01/06/2018 a 31/03/2019.
AUXÍLIO REFEIÇÃO JORNADA
EXTRAORDINÁRIA
Considerando a característica do
serviço prestado e que, eventualmente
os empregados podem ser convocados
para trabalhar em regime de Hora
Extraordinária, nesses casos a EMPRESA
concederá Auxílio Refeição conforme
estabelecido a seguir: · Acima de 2hs

até 4 horas extras: valor de 50% de
1(um) ticket refeição. Acima de 4 horas
extras: valor de 1,0 ticket refeição
AUXÍLIO CRECHE
A EMPRESA reembolsará as despesas
com a guarda, vigilância ou assistência
de filho legítimo ou
legalmente
adotado, em creche
credenciada á sua
escolha, até o
limite de R$ 339,46
reais por mês, por
filho, até o dia em
quecompletar 6
anos de idade.
AUXÍLIO
DEPENDENTE
PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA
A empresa
concederá um
auxílio mensal no
valor de R$ 391,69
reais para os

empregados que tenham filho portador
de deficiência, desde que devidamente
comprovado e validado pelo médico do
trabalho da empresa.
MANTIDAS ÀS DEMAIS CLAÚSULAS DO
ACT VIGENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 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 NOKIA, na base territorial do Estado de Sergipe, para participarem de Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 12 de junho de 2018, às 09h30 em primeira convocação, e na falta de quórum mínimo
estabelecido pelo Estatuto Social para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, às 09h45, 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 Gragerú, em Aracaju-SE, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Discutir e votar Pauta de Reivindicações visando as negociações visando à celebração do ACT 2018/2019.
b) Autorizar o SINTTEL-SE a negociar e celebrar acordo e/ou ajuizar protesto judicial e dissídio coletivo de trabalho.
Aracaju, 07 de junho de 2018
Iaraci Maria Silva
Presidente do Sinttel/SE

