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SINTTEL-SE CONVOCA

TRABALHADORES DE
TELEATENDIMENTO DAS
EMPRESAS REPRESENTADAS
PELO SINSTAL
Convocamos
todos
os
trabalhadores/as de Teleatendimento
empregados
das
empresas
representadas pelo sindicato patronal
SINSTAL,
para
participar
de
Assembleia Geral no dia 26 de
outubro, às 08:45 horas, em primeira
convocação, ou 09:00 horas, em
segunda convocação, no Sinttel-SE,
para discutir e votar a pro- posta da
Convenção Coletiva 2022-2022.

26

A proposta é aplicável aos
trabalhadores
de
teleatendimento das empresas
representadas pelo SINSTAL.
Veja
NO
VERSO
DESSE
BOLETIM a síntese da proposta e
o Edital de Convocação da
presente Assembléia. Compareça
para discutir e votar a íntegra da
proposta. Contamos com a sua
presença!

09h às 12h

OUT

ASSEMBLEIA GERAL
VIRTUAL DO SINTTEL-SE

https://forms.gle/5tyi7SiYzLP2U5GF8

EDITAL
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 (as)
trabalhadores (as) das empresas prestadoras de serviços
em Call Centeres;Teleatendimento, na base territorial do
Estado de Sergipe, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada de forma presencial, na
Sede do SINTTEL-SE, na Rua João Bispo de Menezes nº
46, Conjunto Novo Horizonte, Bairro Luzia, em
Aracaju/SE, na seguinte data e horário, dia 26 de outubro
de 2022, às 08:45 horas em primeira convocação e na
falta de quórum mínimo estabelecido pelo Estatuto Social
para a instalação dos trabalhos em segunda e última
convocação, 15 (quinze) minutos depois, ou seja, ás 09:00
horas, com qualquer número de presentes conforme
estatuto do sindicato. Devido a pandemia pela qual
passamos será disponibilizado a votação na forma remota,
dás 09:00 horas até as 12:00 horas através do link:
https://forms.gle/5tyi7SiYzLP2U5GF8, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciar e votar a
proposta final do SINSTAL (Sindicato Patronal) visando à
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho Aditivo
2022/2022, da CCT 2020/2022, aplicável aos
trabalhadores que laboram em Call Centeres /
Teleatendimento; 2) Autorização para a taxa de
fortalecimento no valor de 30,00 (trinta reais), para os
trabalhadores não associados, com direito a carta de
oposição em até 10 (dez) dias após a realização da
assembleia, que deve ser entregue pessoalmente e
individualmente na sede do sindicato ou encaminhada via
AR para o sindicato, também de forma individual; 3)
Autorização para a Diretoria do SINTTEL/SE retomar as
negociações coletivas, ajuizar dissídio coletivo ou
quaisquer ações que sejam necessárias à defesa dos
interesses da categoria profissional caso rejeitada a
proposta; 4) Outras deliberações pertinentes. Aracaju, 24
de outubro de 2022. Iaraci Maria Silva – Presidente do
SINTTEL/SE.
Aracaju, 24 de outubro de 2022 Iaraci Maria Silva Presidenta do SINTTEL/SE
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CONFIRA A PROPOSTA DE TERMO ADITIVO
À CCT 2020/2022 E PARTICIPE DA
ASSEMBLEIA PARA DECIDIR
ITENS ACT

PROPOSTAS DA SINSTAL

PISO SALARIAL:

Empregados com jornada de 180 horas mensais: R$ 1.212,00 reais a partir
de 01/04/2022. Jornada inferior a 180 horas, será proporcional a
quantidade de horas;

ABONO SALARIAL:

Será pago um abono indenizatório de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais),
em parcela única, em até 15 dias após aprovação em assembleia;

PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS

REAJUSTE:

As EMPRESAS iniciarão a negociação do PPR/PLR/2022 com o SINTTEL
em até de 60 (sessenta) dias após a assinatura do presente Termo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho, devendo ainda discutir as métricas e
indicadores a serem utilizados.
Para trabalhadores acima do piso, 7% (sete por cento) em duas vezes: sendo,
4% em Abril/2022, sobre os salários praticados em 31/12/2021 e, 3% em
Outubro/2022, sobre os salários praticados em 31/12/2021;

AUX. CRECHE:

As empresas irão reajustar os valores praticados em 7% (sete por cento)
sendo, 4% em Abril/2022, 3% em Outubro/2022, ambos sobre os valores
praticados em 31/12/2021, até a criança completar 30 (trinta) meses de vida;

AUXÍLIO LANCHE /
V.REFEIÇÃO / CESTA
BÁSICA

As empresas fornecerão aos trabalhadores que estiverem no exercício de suas
atividades regulares, e para os dias
efetivamente trabalhados, vale-refeição ou alimentação por mês, acrescidos
do percentual de 7% (sete por cento) sendo, 4% em Abril/2022, sobre os
valores praticados em 31/12/2021 e, 3% em Outubro/2022, sobre os valores
praticados em 31/12/2021;

HORAS
EXTRAORDINÁRIAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

As horas extraordinárias trabalhadas de segunda a sábado, serão
remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
hora normal.

Na hipótese de ocorrer trabalho em dia de repouso, feriados ou domingos, a
remuneração será acrescida com o adicional de 100% (cem por cento).

