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1. Tabela salarial e matérias de expressão pecuniária, aumento de cerca de 7%, 
consoante as categorias profissionais dos trabalhadores e seus vencimentos. 
Estas matérias produzem efeito de 1 de Janeiro de 2008 até 31 de Dezembro de 
2008. 

2. Subsídio de Refeição - propõe-se um aumento de 7%. 

3. Subsídio de Transporte - propõe-se um aumento de 7%. 

4. Subsídio de Pequeno-almoço - propõe-se um aumento de 7%. 

5. Subsídio de Transporte será atribuído a todos os Trabalhadores. 

6. Todo o Trabalhador que por contrato individual de trabalho, contratualmente e/ou 
adquirida, tenha salário e/ou subsídios superiores aos valores constantes nesta 
proposta, o aumento de 7% incidirá sobre esse valor.  

7. No seguimento do ponto anterior, solicitamos à Empresa que nos faculte os 
Balanço Social da VEDIOR Psicoforma e VEDIOR Psicoemprego e Relatório de 
contas de 2007. 

8. Diuturnidades e Anuidades: 

8.1 - Haverá uma Diuturnidade por cada cinco anos de antiguidade na empresa, até ao 
limite máximo de seis diuturnidades. 

8.2 - As Diuturnidades vencem-se no dia em que o trabalhador complete cada período 
de cinco anos de antiguidade. 

8.3 - Aos Trabalhadores que não tenham cinco anos de antiguidade na empresa 
aplicar-se-á uma Anuidade, até ao limite máximo de quatro anuidades 

8.4 - As Anuidades vencem-se no dia em que o Trabalhador perfizer cada período de 
um ano de antiguidade. 
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 MATÉRIA DE EXPRESSÃO PECUNIÁRIA 

�
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 Periodicidade 2008 % Aumento Obs. 
Aumento salarial   7%  
Subsídio de Refeição Diário 5.62� 7%  
Sub. Pequeno-almoço Diário 1.34� 7%  
Subsídio de Transporte  Mensal 26.75� 7%  
Diuturnidade  Mensal 25.00�  Novo 
Anuidade Mensal 5.00�  Novo 
Sub. Vídeo Atendimento  Diário 1.80�  Novo 

 
 
 

PROGRESSÃO NAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 
�
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1. O SNTCT propõe a passagem de Assistente Júnior para Assistente Sénior ao fim de 
6 meses. 

2. O SNTCT propõe a passagem de Responsável de Equipa Júnior para Responsável 
de Equipa Sénior ao fim de 6 meses. 

3. O SNTCT propõe a passagem de Controlador de Qualidade e Formador Júnior para 
Controlador de Qualidade e Formador Sénior ao fim de 6 meses. 

�� O SNTCT propõe a criação de uma nova categoria profissional (intermédia entre a 
categoria de Assistente e a categoria de Responsável de Equipa/Cont. Qualid. 
Formador) para os Assistentes que estão a desempenhar tarefas de categorias 
superiores às suas.���
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PROPOSTA 
�

(Subsídio de Video-atendimento)  
 

 
Os trabalhadores que utilizem a sua imagem, com carácter de continuidade e relevância, 
consideradas de serviço, designadamente as operadoras de telecomunicações destacadas 
para o serviço de Video-atendimento, receberão um subsídio diário de 1.80�. 

 
__________________________________________________________________________ 

Visita a nossa pagina em: www.sntct.pt 

Sindicaliza-te 
 
 sntct – a força de continuarmos juntos! 


