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 Call Center: seu representante

 Legal é o SINTTEL-DF 
 

 

Trabalhadores em Teleatendimento, Tele Cobrança, Telemarketing, Call Center 

Ativo/Receptivo e afins, seu sindicato é o Sinttel-DF. 
 

 

         Informamos a todos os trabalhadores da área de Call Center, Ativo ou Receptivo, Telemarketing, Tele 

Cobrança, Teleatendimento e afins, que o representante legal desta categoria é o SINTTEL-DF. 

 

Não é a empresa ‘’que escolhe o sindicato’’, pois a representatividade sindical advém de critérios legais 

e o SINTTEL-DF é o único representante dos trabalhadores em telecomunicações no Distrito Federal, contando 

com 38 anos de experiência e atuação na organização e representação dos trabalhadores da área de 

telecomunicações e afins. 

 

Como há muitas empresas que tentam burlar a legislação “escolhendo o sindicato que melhor lhe 

convém’’, no intuito de auferir maiores ganhos à custa de pagar salários e benefícios menores aos empregados, 

com isto quem sai perdendo é o trabalhador. 

 

Existe uma Convenção Coletiva de Trabalho para 2022, cuja Data Base = 1º de Janeiro, onde preconiza 

valores mínimos a serem seguidos, para que as empresas trabalhem regularmente e os trabalhadores não sejam 

prejudicados. Vejam alguns valores e itens como referenciais. 

  - Piso Salarial para 36h00   =  R$ 1.515,99 

- Vale Alimentação / dia      =  R$ 38,00 

- Auxílio Creche com valor =  R$ 291,10 

- Jornada de Trabalho         =  06h00 dia 

- Planos de Saúde na modalidade Ambulatorial e Odontológico, ‘’sem custos para o trabalhador’’. 
 

Portanto, caso a empresa em que você trabalha não siga no mínimo estes valores, orientamos a todos 

para procurarem maiores esclarecimentos junto ao nosso Departamento Jurídico e Diretores do Sinttel-DF, 

para buscarem o que é de direito de todos. Para informações liguem no 3321-6674 /3321-1282 ou mesmo 

façam suas denúncias no:     http://www.sinttel.org.br/faleconosco.html    

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 
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