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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP,  UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, UNEB, 

FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade ANHANGUERA, 

Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio Integrado Polivalente, 

CEBAN, FASEP e outros. Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA,  AUTOMOTIVO ARO 15. Confira no sítio do Sinttel-DF 

a relação de convênios e os descontos para os trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, 

sindicalizados e seus dependentes. 
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Assembleia Geral
 

Convocamos todos os trabalhadores da EGS, para ASSEMBLEIA GERAL que será realizada 
na terça-feira, 23 de julho, às 12h00 (em 1ª convocação) e às 13h00 (em 2ª convocação), 
no Auditório do Sinttel-DF (SAUS Qd. 06 Bl. K Ed Belvedere - Sobreloja), para deliberar a 
seguinte ordem do dia:  

a)Aprovação da Pauta de Reivindicações para o período de 01.09.2013 a 31.08.2014; 

b)Autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 

c)Autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o 
Sindicato de Classe, bem como para formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e 
firmar acordo nos respectivos autos. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - SINTTEL-DF, 
entidade constituída para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores empregados da EGS, para comparecerem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça-feira, 23 de julho, às 12h00 (em 1ª convocação) e, na falta do 
quórum mínimo estabelecido em estatuto,  às 13h00 (em 2ª convocação), no Auditório do Sinttel-DF (SAUS Qd. 06 Bl. K Ed 
Belvedere - Sobreloja), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) aprovação da pauta de reivindicações para o 
período de 01.09.2013 a 31.08.2014; b) autorização à diretoria deste sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; c) 
autorização para estabelecimento em Acordo Coletivo de taxa assistencial para o Sindicato de Classe, bem como para 
formular protesto judicial, instaurar dissídio coletivo e firmar acordo nos respectivos autos.     

Brasília, 19 de julho de 2013. 

Brígido Roland Ramos 

Presidente Sinttel-DF 
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