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TRABALHADORES DA OPEN internet e 
INFORMÁTICA 

 

          O Sinttel-DF informa aos trabalhadores da OPEN internet, que a 

empresa não tem Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com este sindicato. 

O Sinttel-DF já formalizou para empresa, via correspondência que o 

sindicato que representa os trabalhadores da OPEN internet é o Sinttel-

DF, conforme nossa carta Sindical registrada no Ministério do trabalho, com 

isso vários benefícios e direitos seriam acrescentados para os trabalhadores, 

trazendo melhorias para a categoria. Orientamos aos trabalhadores a 

denunciarem as irregularidades que são praticadas pela empresa. Tomem nota de tudo, pois a OPEN 

internet está atuando de forma irregular no DF, uma vez que não segue a CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO DO SINTTEL-DF/SINDIMEST e não tem Acordo Coletivo de Trabalho com o sindicato que 

representa a categoria. Veja no quadro abaixo os principais pontos da Convenção Coletiva de Trabalho 2019 

e compare com os salários e benefícios que empresa está pagando aos trabalhadores.  

(O Sinttel-DF informa que a convenção coletiva 2020/2021, está em negociação com SINDIMEST). 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO -SINTTEL-DF – SINDIMEST 2019 

-Reajuste salarial de 5,07% a partir de 1º de maio de 2019; 
-Salário para técnico de R$1.587,00 + 30% de periculosidade; 
-Salário para auxiliar técnico em telecomunicações de R$1301,00; 

- Pagamento de hora extra de segunda a sábado com acréscimo de 50% e domingos e feriados com acréscimo de 100%; 
- Pagamento de adicional por tempo de trabalho (anuênio) de 1% por ano trabalhado na empresa, retroagindo a 5 anos; 

-Pagamento de periculosidade (30% DO SALÁRIO); 
-Pagamento de PPR no valor de R$ 950,00 em duas parcelas, sendo R$ 400,00 (30/08/2019) e a segunda parcela dia 
29/2/2020; 
-Tíquete Alimentação: 
. 22 tíquetes mensais no valor de R$ 21,81 cada, com participação do trabalhador de 12%; 
. 06 tíquetes de cesta básica no valor de R$ 21,81 cada, sem desconto; 
. 03 tíquetes de café da manhã no valor de R$ 21,81 cada, sem desconto; 
. 01 tíquete para quem trabalhar mais de 2 horas extra por dia no valor de R$ 21,81; 
. 04 tíquetes no valor de R$ 21,81 para empregado que tiver filho PcD; 
. Fornecimento de tíquete integral no período de férias; 
. Fornecimento de tíquete durante a licença gestante; 
..Fornecimento de tíquete por um período de até 90 dias para quem estiver afastado por auxilio doença ou por acidente 
de trabalho; 
-Plano de saúde; 
-Seguro de vida em grupo contratado pela empresa; 
-Condutor autorizado no valor de R$ 168,96 para moto, R$ 253,24 para veículos leves e R$ 360,75 para caminhão; 
-Fornecimento gratuito pela empresa de uniforme (calça, camisa, camiseta, bota, etc) a cada 6 meses; 
-Homologação com tempo igual ou superior a seis meses no Sinttel DF. 
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Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 

Clique aqui e filie-se: sinttel.org.br/novafiliacao.asp 

 

 


