
 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, 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: SIM Odontologia 

Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, TUDÓTICA, Centro 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.
Sinttel-DF convoca os trabalhadores em Call Center da CTIS para 
deliberarem a respeito da proposta de Acordo Coletivo 2014/2015.

  

Convocamos TODOS os trabalhadores da CTIS para ASSEMBLEIA GERAL 

que acontecerá no dia 04 de junho, próxima quarta-feira, com a 1ª 

chamada às 13:00 hs (realizada  somente com a presença de 50% + 1 do total de 

trabalhadores da empresa) e a 2ª chamada às 14:00 hs  (realizada  com qualquer 

número de trabalhadores presentes), nos seguintes locais: CRS 505 (Asa Sul) – em frente 
ao prédio da CEF (entrada principal); e  no SRTVS Ed. Venâncio 2000 AUDITORIO 
ABC - SUBSOLO (perto das catracas), a fim de analisar e decidir sobre a proposta de 
ACT 2014/2015 da empresa. 

 

Quanto à proposta apresentada pela CTIS, podemos afirmar que avançamos 
concretamente dentro do processo de negociação, a partir da nossa pauta de 
reivindicações. Conseguimos, com muito debate e argumentação, garantir reajustes 
com Ganho Real significativo para Salários e Auxílio Alimentação, além da implantação 
do Auxílio Creche, e da Cesta Básica, e da construção de um Acordo Coletivo que 
contemplasse vários direitos da categoria que eram ignorados até então, tais como a 
normatização da Jornada de Trabalho, a tolerância às Faltas Justificadas, a 
possibilidade do fornecimento do VT em dinheiro, as garantias ao Empregado 
Estudante e a realização de Exames Médicos Periódicos obrigatórios, entre outros. 

 

Agora, a decisão é da categoria. O Sinttel-DF põe as cartas na mesa, e chama os 
trabalhadores à grande responsabilidade de analisar e decidir sobre a proposta de 
Acordo Coletivo. 
   

CHEGOU A HORA! VENHA! PARTICIPE! 
 

Campanha Salarial 2014 dos trabalhadores em Call Center da CTIS. 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 
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