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ASSEMBLEIA GERAL 
Eleição de delegados (as) para a Assembleia Geral da FITTEL 
 
O SINTTEL-DF convoca todos os trabalhadores da categoria profissional dos trabalhadores em 
telecomunicações, telefonia móvel, centros de atendimentos, call centers, transmissão de dados, 
correio eletrônico e suporte de internet (provedores), serviços troncalizados de comunicação, radio 
chamadas, telemarketing, projetos, construção, instalação e operação de equipamentos e meios físicos 
de transmissão de sinal, e operadores de mesas telefônicas, Sistemas de Televisão por Assinatura e 
Serviços Especiais de Telecomunicações, Programação e Operação de Sistemas de Televisão por 
Assinatura, a Cabo, MMDS – Distribuição de Sinal Multiponto e Multicanal, DTH, e Similares, 
Denominados Telemáticos, Execução de Serviços de Instalação e Manutenção de Redes Externas e 
Internas de TV por Assinatura, com abrangência no Distrito Federal para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do SINTTEL-DF, localizada no SAUS Quadra 06 Bloco K 
Edifício Belvedere Sobreloja – Brasília-DF, no dia 27 de maio de 2021 às 12:00 horas em primeira 
convocação e às 13:00 horas em segunda convocação com qualquer número de participantes a fim de 
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Escolha de delegados (as) para assembleia geral da FITTEL; 
b) Debater e deliberar sobre outros assuntos que a Assembleia decidir. Veja o Edital de Convocação! 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal - SINTTEL-DF, inscrito no 
CNPJ sob o nº 00.721.209/0001-44, com sede no SAUS Quadra 06 Bloco K – Sobreloja – Edifício Belvedere – Brasília 
– DF – CEP 70.070-915, Sr. Brígido Roland Ramos, inscrito no CPF nº 042.415.411-00, residente na SHIN QI 8 
Conjunto 1 casa 19 – Brasília – DF – CEP 71.520-215 convoca todos os trabalhadores da categoria profissional dos 
trabalhadores em telecomunicações, telefonia móvel, centros de atendimentos, call centers, transmissão de dados, 
correio eletrônico e suporte de internet (provedores), serviços troncalizados de comunicação, radio chamadas, 
telemarketing, projetos, construção, instalação e operação de equipamentos e meios físicos de transmissão de sinal, 
e operadores de mesas telefônicas, Sistemas de Televisão por Assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicações, 
Programação e Operação de Sistemas de Televisão por Assinatura, a Cabo, MMDS – Distribuição de Sinal Multiponto 
e Multicanal, DTH, e Similares, Denominados Telemáticos, Execução de Serviços de Instalação e Manutenção de 
Redes Externas e Internas de TV por Assinatura, com abrangência no Distrito Federal para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede do SINTTEL-DF, localizada no SAUS Quadra 06 Bloco K Edifício 
Belvedere Sobreloja – Brasília-DF, no dia 27 de maio de 2021 às 12:00 horas em primeira convocação e às 13:00 
horas em segunda convocação com qualquer número de participantes a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 
a) Escolha de delegados (as) para assembleia geral da FITTEL; b) Debater e deliberar sobre outros assuntos que a 
Assembleia decidir. 
 
Brasília, 24 de maio de 2021. 
 
BRÍGIDO ROLAND RAMOS 
Presidente -SINTTEL/DF 
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