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INFORMAÇÃO (31)
Ontem dia 20 realizou-se uma reunião de Regulamento de Carreiras conforme tinha
ficado agendada. Nesta reunião depois de analisada a contraproposta da Empresa
recebida na última reunião, demos uma resposta conjunta á Empresa, em que
reafirmamos que a resposta da Empresa além de ser Micro Realista não satisfaz as
expectativas dos Trabalhadores, continuando a centrar a criação de uma categoria
nova e ignorando tudo o resto.
Por parte da Empresa nada de novo reiterou a sua posição anterior.
O Sindem acrescentou como exemplo para resolução, que o problema da categoria
dos Fiscais deve ser resolvido, e só com uma permanência transitória nesta categoria
seria satisfatório, assim como abertura de um concurso interno que permitisse
concorrer das diversas áreas da Empresa para esta categoria.
Reiteramos também que só uma proposta global fará sentido não deixando nenhuma
categoria de fora!
Lamentamos que mais uma vez a empresa continue apenas a marcar agenda!
O Sindem defendeu também que a inclusão nesta negociação, da Regulamentação
da Prevenção agradaria aos trabalhadores.
Por fim Lembramos que na carreira de Técnica/Apoio também deveria subir um nível
a entrada e ascender também ao nível 12, em seguida colocamos a situação dos
soldadores, que ficou o compromisso pelo CA de na próxima proposta da Empresa
constar esta categoria, conforme está no AE I ; assim como na categoria do Técnico
de Eletrónica a alteração da proposta da Empresa para o nível 6 para manter a
diferença conforme está no AE I.
Defendemos a entrada imediata dos novos AT,s e dos Oficiais, esperando mais
proatividade da parte da Empresa!
Em conclusão o Sindem mantém a sua posição em defesa de TODOS OS
TRABALHADORES desta casa por igual!
Ficou pré agendada a próxima reunião para 20 de março 2019.

Por um Regulamento de Carreiras justo!

Juntos somos mais fortes!

Adere ao Sindem!

Lisboa 21 de fevereiro de 2019

A Direção
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