
O ACT Temporário contempla os trabalhadores da ALGAR TECNOLOGIA e CONSULTORIA S/A que 
 prestam serviço para a Caixa Econômica Federal;
A decisão de entrar para o programa de remanejamento interno, deve ser manifestada pelo
trabalhador individualmente, de forma escrita, no prazo estipulado para adesão;
Serão garantidas, aos trabalhadores que optarem pelo remanejamento, as mesmas condições de
salário base e benefícios previstos no ACT atual;
Os trabalhadores que não optarem pelo remanejamento serão dispensados sem justa causa, sendo
garantidos todos os direitos inerentes a essa modalidade.

Pontos importantes:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, entidade constituída para coordenação, defesa e
representação legal dos trabalhadores em telecomunicações, na base territorial compreendida pelo Estado de Minas
Gerais, convoca, na forma estatutária, todos os trabalhadores, empregados da empresa, ALGAR TECNOLOGIA e
CONSULTORIA S/A que estão atualmente alocados na operação do cliente Caixa Econômica Federal em Minas
Gerais, para participar 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, será realizada no dia 04 de maio de 2021, no horário de
13:00 às 15:00 horas pela plataforma digital, com acesso pelo https://global.gotomeeting.com/join/775744205,
em primeira convocação e na falta de quórum mínimo, estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em
segunda e última convocação, com qualquer número de trabalhadores, sobre a seguinte ordem do dia: 1)Discussão
e deliberação sobre a Proposta apresentada à Diretoria do SINTTEL-MG, visando a celebração do Acordo Coletivo
de Trabalho Temporário; 2)Outras deliberações pertinentes. Belo Horizonte, 28 de abril de 2021. Comissão
Executiva do SINTTEL-MG.

O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da empresa Algar Tecnologia e Consultoria SA. que prestam
serviço para a Caixa Econômica Federal a participarem da Assembleia Geral de apreciação e
deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho Temporário. Os trabalhadores
participarão da Assembleia de forma virtual, com acesso através do link
https://global.gotomeeting.com/join/775744205, no dia 04/05/2021, de 13h às 15h. 
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FORTALEÇA A NOSSA LUTA. FILIE-SE AO SINTTEL-MG!
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