
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

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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Pesquisa sobre a saúde 
psíquica do Teleoperador 
 

         Informamos aos trabalhadores que o 
Sinttel-DF e a faculdade de psicologia do 
IESB firmaram convênio para a realização 
de estudo, assistência e 
acompanhamento, sobre a saúde psíquica 
do trabalhador que exerce a função de 
TELEOPERADOR (Teleatendimento, 
Telemarketing e Help Desk). Para 
participar, basta escrever um breve relato 
da situação vivenciada por você e 
encaminhar para este endereço de e-mail: 
saudeteleoperador@gmail.com. Os 
dados do trabalhador e da empresa serão 
mantidos em sigilo. 
        O estudo tem por objetivo conhecer a 
realidade dos teleoperadores no 
ambiente de trabalho, bem como de que 
forma o exercício desta atividade reflete 
na sua saúde e como combatê-la. Os 
resultados do estudo serão essenciais 
para a elaboração de políticas públicas e 
visam desenvolver ações de proteção à 
saúde da categoria. Ademais, subsidiará 

os trabalhos de regulamentação da 
profissão de teleoperador. 
       Tudo é gratuito, basta você querer. 
Envie hoje mesmo seu e-mail com os seus 
dados. O seu relato é importantíssimo e 
vai ajudar os pesquisadores e o sindicato 
a elaborarem medidas preventivas de 
combate as doenças psíquicas que afetam 
os teleoperadores. CONTAMOS COM 
VOCÊ.  
»O QUE É O PROJETO? É um estudo científico que 
visa levantar dados sobre a saúde psíquica do 
teleoperador. O atendimento é GRATUITO na Clínica 
da Faculdade de Psicologia do IESB, da Asa Sul. Após 
a triagem, a coordenação fará contato;  
»QUEM PODE PARTICIPAR? O teleoperador que de 
alguma forma precisa de apoio psicológico, devido ao 
estresse da atividade, que teve afastamento do 
trabalho por problema de saúde ou ‘’já foi’’ 
pressionado a pedir demissão do trabalho, entre 
outros casos;  
»COMO PARTICIPAR? Relatar a situação e enviar o 
seu caso porá o e-mail 
saudeteleoperador@gmail.com.  
»É SIGILOSO? Sim. A sua identidade NÃO SERÁ 
REVELADA. 
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