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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
EXCEPCIONALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA

(App ZOOM CLOUD MEETINGS)
O Sindicato dos Trabalhadores de Empresas e Órgãos Públicos e Privados de
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de
Processamento de Dados do Distrito Federal - SINDPD-DF, por seu Diretor
Presidente, convoca todos trabalhadores da empresa BBTS/COBRA, lotados
no Distrito Federal, para participarem da Assembleia Extraordinária Virtual, a
ser realizada no dia 13/05/2020, excepcionalmente , por meio de
Videoconferência, utilizando o aplicativo ZOOM CLOUD MEETINGS, sendo o
link da sala virtual disponibilizado pelo SINDPD-DF aos trabalhadores,
excepcionalmente, às 10h00min em primeira chamada e às 10h10min em
segunda chamada, com qualquer número de presentes, sendo que a votação
ocorrerá por meio eletrônico conforme instruções ao final desta convocação,
sendo possível encaminhar o voto até às 12h do dia 14/05/2020, para
deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Discussão e votação da proposta de PLR 2019 apresentada pela
empresa e

2. Informes de Interesse da Categoria.

Procedimento para envio do voto
@Via e-mail:

ASSUNTO: ASSEMBLEIA VIRTUAL BBTS
PARA: sindpd@sindpd-df.org.br

CORPO DO E-MAIL:
Eu, _______________________trabalhador da empresa BBTS lotado no Distrito
Federal, portador do RG: __________ , CPF: ______________, TELEFONE:
____________ e MATRÍCULA FUNCIONAL:_____________, declaro para os
devidos fins que participei da Assembleia Extraordinária Virtual convocada pelo
SINDPD-DF para o dia 13/05/2020, via aplicativo Zoom Cloud Meetings, às
10h10 em segunda chamada e tive conhecimento da proposta apresentada
pela empresa para a PLR 2019, e sendo assim, voto da seguinte maneira:
( ) A FAVOR; ( ) CONTRA ou ( ) ABSTENÇÃO.

Brasília-DF, 11 de maio de 2020.
DJALMA ARAUJO FERREIRA.

Presidente

mailto:sindpd@sindpd-df.org.br

	EDITAL DE CONVOCAÇÃO
	ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

	Brasília-DF, 11 de maio de 2020.

