
 
 

                                    

 

 
Ano XXXV - Nº 078– Brasília, 16 de maio de 2019– www.sinttel.org.br

“Olho no peixe e outro no gato”. 
BS SERVICES assume contrato de Call Center da Caixa Econômica Federal. Empresa 

TIVIT ficará até 31 de maio e terá que corrigir os salários dos empregados na rescisão. 
Sindicato acompanhará de perto todo o processo de transição. 

 

 
Informamos aos trabalhadores da empresa TIVIT Terceirização que prestam serviço 

para a Caixa Econômica Federal (CEAT e CERAT), que o Sinttel-DF já se reuniu com a nova 
empresa de Call Center (BS Services) vencedora do certame do banco. 

Nesta reunião, o sindicato deixou claro que não admitirá que os salários e benefícios 
conquistados sejam reduzidos e que a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria 
deverá ser respeitada. Dado o recado, a nova empresa demostrou interesse na celebração de 
um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), mas garantida as condições previstas em nossa CCT. 
Com isso, os empregados terão na admissão seus salários corrigidos, o piso da categoria será 
de 1.267,12 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos) e o vale alimentação será 
de R$ 33,00 (Obs.: O  desconto do benefício será de no máximo 0,50 - cinquenta centavos  - 
do valor total do beneficio, beneficio exclusivo aos associado ao Sinttel-DF – entre no site: 
www.sinttel.org.br e faça sua filiação). 

Ficou definido ainda, que a BS Services deverá contratar os empregados da TIVIT, sem 
novo processo seletivo, será observado, porém, a redução de demandas do novo contrato 
celebrado com a Caixa Econômica. 

O Sinttel-DF se coloca a disposição dos trabalhadores neste período de transição, e 
continuará acompanhando de perto toda a transição entre as empresa, inclusive,  ontem 
(14/05) o sindicato já firmou um Termo de Compromisso de Transição entre as duas empresas 
(BS Services e Tivit Terceirização), o que permitirá uma maior segurança aos trabalhadores 
neste processo. VEJA NO VERSO, NOVOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DO CONTRATO. 
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RESUMO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – A SER CELEBRADO COM A BS SERVICES (CEF) 

 
DATA BASE DA CATEGORIA 
As partes fixam que a vigência do Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de JUNHO de 2019 a 31 de 
MARÇO de 2020 e a data-base da categoria em 01º de ABRIL. 
 
SALÁRIO MINIMO DA CATEGORIA DE TRAB. EM CALL CENTER E OUTROS SALÁRIOS     

O salário mínimo da categoria, vigente a partir de 1º junho de 2019 será de R$ 1.267,12 (um mil, duzentos e 
sessenta e sete reais e doze centavos) 

*Veja alguns salários da nova operação 
Atendente de Telemarketing - Carga horária - 36hs / semanais R$ 1.267,12 por mês; 

Monitor de atendimento  - Carga horária - 36hs / semanais R$ 1.773,97 por mês; 

Analista de Atendimento  - Carga horária - 44hs / semanais R$ 2.280,82 por mês; 

Supervisor de Atendimento - Carga horária - 44hs / semanais R$ 3.294,51 por mês; 

JORNADA DE TRABALHO 
A duração da jornada de trabalho dos empregados operadores em teleatendimento (call centers) e telemarketing 

será de 36 (trinta e seis) horas semanais, sendo de 06 (seis) horas diárias.  

 

O intervalo de 20 minutos será computado na jornada de trabalho, sendo que as pausas, serão gozadas nos 
termos da NR-17, Anexo-II, Item 5.4.2. 
 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

A empresa fica obrigada a conceder aos empregados aqui representados, nos dias efetivamente trabalhados, o 
auxílio-alimentação no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) a partir de 1° de junho de 2019, sendo que este 
deverá ser fornecido de uma única vez, a cada trinta dias.  Em cumprimento ao PAT, o desconto relativo a este 
auxílio será de até 15% (quinze por cento) do valor do benefício. 
 

Os empregados efetivamente associados ao Sinttel-DF, terão o desconto máximo de R$ 0,50 (cinquenta 
centavos) do valor do referido benefício 
 

PLANO DE SAÚDE   

Fica assegurada a todos os trabalhadores abrangidos por este Acordo, plano ambulatorial através de convênio ou do 
Departamento Médico da Empresa, sem ônus para o empregado.  
É facultado ao trabalhador optar por plano médico de categoria superior (exemplo: plano com enfermaria), devendo 
então autorizar o desconto da diferença do valor em folha de pagamento.  
A critério do empregado, o Plano Ambulatorial Corporativo poderá ser extensivo aos seus dependentes, conforme 
hipóteses previstas em lei, arcando estes com o valor integral do benefício.  

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
 

O plano será custeado pela empresa e gratuito para todos os empregados, sem coparticipação, 
administrado pelo Sinttel-DF; 

 

É facultado ao trabalhador às suas expensas optar pela colocação de dependentes no plano Odontológico, 
desde que efetivamente associados ao Sinttel-DF, e arcando com a totalidade do valor do referido plano 
 

AUXÍLIO CRECHE 
A EMPRESA reembolsará mediante apresentação de recibo, as despesas efetuadas por suas empregadas, 

e/ou empregado que tem a guarda judicial individual ou compartilhada dos filhos, devidamente comprovada ou até 
01 (um) dia antes de a criança completar 6 (seis) anos de idade (CF, Art. 07° XXV), o valor mensal de R$ 250,00. 

 

Conte com a gente, junto somos mais fortes! Filie-se! 
Acompanhe os boletins também pelo site do Sinttel-DF: www.sinttel.org.br 
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