
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

O manual de evolução profissional que a empresa apresentou, deveria ser um 
documento simples e de fácil compreensão por todas a partes. 

Conforme vão decorrendo as reuniões os princípios propostos pela empresa vão-se 
alterando, contrariando princípios já acordados. 

Detectamos também que o levantamento feito no terreno não corresponde à realidade 
e que não à diálogo entre os vários sectores da empresa em particular na comercial. 

O objectivo da empresa é impor um modelo fechado em que só é 
progredido/promovido quem a empresa quer. 

Vamos ver o que dá a próxima reunião esperando que eles não baralhem e voltem a 
dar de novo. 

 

PLANO DE OERACIONALIZAÇÃO 
REPOSICIONAMENTO DOS EX-TTL’s 

 
A empresa apresentou no dia 17 o plano de provas de selecção para reposicionamento dos 
ex-TTL’s na categoria de técnico conforme compromisso que a empresa assumiu. 

 

1- Enquadramento 

O universo dos trabalhadores abrangidos, são todos aqueles que a data de 30 de Abril de 
2007 tinham a categoria de TTL. 

2- Convocatória 

O processo de candidatura deverá ser efectuado através da chefia directa, que comunica 
posteriormente à DHTos colaboradores candidatos. 

3- Provas de Selecção 

a) As provas de conhecimento são elaboradas internamente pela área técnica, são 
compostas por 2 blocos: 

1/2008  

21 Jan. 

  

REUNIÃO SOBRE CARREIRAS 

PROFISSIONAIS 17/1/2008 

PROCESSO CADA VEZ MAIS COMPLEXO 

CONTRARIANDO PRINCÍPIOS ACORDADOS NO AE/2007 



 

• 15 Perguntas de escolha múltipla 

• Caso prático 

 Conteúdos 

• Fundamentos básicos de electrotecnia 

•  Conhecimentos na áreas de comutação e energias; circuitos; transmissão e 
equipamentos terminais especiais; infra estruturas físicas. 

b) Avaliação comportamental 

Os candidatos que obtiverem classificação igual ou superior a 9.5 na prova de 
conhecimentos, serão convocados para a realização de provas comportamentais a realizar 
em instituto externo. 

4. Cronograma das provas 

21-01-08 a 25-01-08 28-01-08 a 29- 01- 08 11-02-08 a 23-02-08 Até 29-02-2008 

 

Período de 
candidaturas 

 

Convocatória dos 
candidatos 

 

Realização das 
provas 

Divulgação pública e 
efectivação dos 
movimentos de 

promoção 

 

REUNIÃO COM DHTREUNIÃO COM DHTREUNIÃO COM DHTREUNIÃO COM DHT 
 

Nesta reunião foram debatidos processos de:  
Mudança de grupo profissional; Comissões de venda dos trabalhadores da PT.COM; 
Assistência à família; Faltas injustificadas; Situação dos TTL’s entre outros.  
 

Em relação às condições de trabalho nos Call-centers da TMN a empresa informou 
que as situações na Passos Manuel estão praticamente. O SNTCT vai confirmar com 
os trabalhadores. 
No que toca ao local de trabalho da Almirante Reis parece que é mais complicado e a 
empresa pediu ao SNTCT um prazo até ao final de Fevereiro para a resolução de todos 
os problemas existentes, voltaremos a reunir na última semana de Fevereiro. 
 

Foi debatido também a questão do SPIN-OFF da PT Multimédia onde a empresa 
informou que dos 88 trabalhadores 39 rescindiram com a PTC e ficaram na PTM, falta 
resolver a questão a 39 trabalhadores visto que 10 aderiram a situação da pré reforma. 
Há 4 trabalhadores que voltaram a ser cedidos a empresas do grupo, 6 à espera de 
regressarem da PTM. Dos restantes 29 faltam colocar 17 trabalhadores. 
Relativamente aos 17 está a existir uma enorme pressão para que rescindam o 
contrato com a PTC.  
Os trabalhadores antes de qualquer tomada de decisão devem consultar o SNTCT 
para que não aconteça o que já aconteceu a outros trabalhadores que depois de 
rescindirem não puderam regressar a empresa. 
 
 

SINDICALIZA-TE 
 

Visita a nossa pagina em www.sntct.pt 
 
 

sntct - a força de continuarmos juntos! 


