
Os empregados admitidos após a data de início da avaliação terão direito à participação
derivada do PLR proporcionalmente ao efetivo período trabalhado dentro do período avaliado.
A participação derivada será calculada de acordo com as avaliações efetivamente realizadas;

O afastamento de trabalho durante o período avaliado implicará redução proporcional de
valor-alvo ao mesmo período avaliado. Nos casos de afastamento por acidente de trabalho,
doença do trabalho, licença maternidade, licença adotante e por afastamento de até 90 dias,
não haverá tal redução;

Caso haja mudança na situação funcional do empregado de forma que ele passe a integrar
categoria profissional não coberta por este acordo ou passe a integrar departamento com
faixas de PLR diferentes, o respectivo valor-alvo será devido pro rata temporis ao período em
que fez jus ao mesmo;

Empregados que tenham sido dispensados das Empresas por justa causa perderão,
automaticamente, o direito ao recebimento dos valores devidos sob este PLR;

Os empregados desligados sem justa causa ou que pedirem demissão antes do término de
vigência do Programa, o pagamento será proporcional aos meses efetivamente avaliados,
excluindo-se desta contagem o período relativo ao aviso prévio indenizado;

Critérios de elegibilidade para recebimento da PLR:

O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da empresa HUAWEI para Assembleia Geral que
discutirá e deliberará acerca da Participação nos Lucros e Resultados para 2020. A reunião
será virtual, através da plataforma ZOOM, com acesso por meio do link:
https://us02web.zoom.us/j/85979337139?pwd=eFZxSEdxaXFwejhSakJoT2VNUDlDdz09, 
no dia 23/10/2020, de 11:30 às 13:00.
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Na hipótese do pagamento proporcional o valor do PLR será calculado com base na nota da
última avaliação que estiver vigente no sistema. As notas poderão ser inseridas a partir dos
meses de abril e outubro. Além disso, quando houver trabalho de fração igual ou superior a
15 dias dentro de um mês, será considerado como trabalhado o período do mês inteiro;

Os valores apurados serão devidos no exercício social subsequente, até o dia 31 de maio de
2021 aos empregados ativos e, aos demitidos, até o dia 30 de junho de 2021, em uma única
parcela.

           
A valoração do conceito do trabalhador será de acordo com a tabela abaixo:
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A verificação do atingimento das metas será feita anualmente. O valor da PLR será calculado da
seguinte forma, proporcionalmente ao número de meses avaliados:



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O
SINTTEL-MG, convoca, na forma estatutária, todos os
trabalhadores, empregados da empresa HUAWEI DO
BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
modo virtual em razão do estado de calamidade
pública que foi declarado no país a partir de
22/03/2020, a ser realizada no dia 23 de outubro de
2020, através da plataforma ZOOM, com acesso
pelo link: https://us02web.zoom.us/j/85979337139?
pwd=eFZxSEdxaXFwejhSakJoT2VNUDlDdz09, de 

HUAWEI
20 de OUTUBRO de 2020

11:30 horas às 13:00 horas, em primeira convocação e na falta de quórum mínimo estabelecido
pelo Estatuto Social, trinta minutos depois em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e apreciação da Proposta  apresentada
pela empresa, referente ao Programa de Participação no Lucros e resultados - PPR2020; 2)
Autorização para a Diretoria do SINTTEL-MG retomar as negociações coletivas, ajuizar dissídio
coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria
profissional, caso frustradas as negociações com a empresa; 3) Deliberação e apreciação sobre
instalação em caráter permanente da Assembleia Geral Extraordinária;4) Outras deliberações
pertinentes. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.


