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FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Formação Profissional 2016
QUEM É O SINTTAV
O SINTTAV é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, cuja abrangência dos seus
Estatutos permite sindicalizar e defender os trabalhadores de todo este grande sector de actividade ainda em
expansão.
O SINTTAV está implantado num conjunto de empresas muito grande, desde as empresas de Telecomunicações
tradicionais à Telefonia Móvel, Televisão tradicional e por Cabo, Rádio, Multimédia, Actividade Cinematográfica,
Comunicações, Organismos do Estado ligados à actividade do sector, Empresas Prestadoras de Serviços para o sector,
bem assim como empresas de actividades afins ou complementares, independentemente do seu carácter jurídico ser
público ou privado.

APOSTAMOS NA FORMAÇÃO PORQUE:
O SINTTAV representa trabalhadores e desenvolve a sua actividade sindical num dos Sectores mais estratégicos e
dinâmicos da sociedade, pelo qual passa grande parta das actividades do País e é também por essa razão que o
mesmo está sujeito como nenhum outro, à introdução das novas tecnologias e muitos dos trabalhadores confrontam
-se regulamente com novas aplicações informáticas.
Esta realidade, exige dos trabalhadores conhecimentos e valências, que requerem, além de um elevado
conhecimento, actualizações regulares para poderem enfrentar com êxito os novos desafios profissionais, sendo a
formação profissional a ferramenta mais adequada para tal.
Por estas razões objectivas, o SINTTAV aposta cada vez mais na Formação Profissional, a qual no seu entendimento é
hoje mais que nunca, indissociável da defesa dos direitos e garantias dos trabalhadores.

VEM TER FORMAÇÃO CONNOSCO:
De forma a encontrar a formação que mais necessitas, pedimos que entres no link mostrado abaixo e que preenchas
o questionário (este link, também o encontras na página web do SINTTAV ou da INOVINTER) até 8/1/2016, para
podermos começar a formação certa para a pessoa certa em 2016.

https://docs.google.com/forms/d/1FSZcByfUB7MLlTorYHI02s8FJnGyjJ7pREWMtIa6SMY/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link
Obrigado pela tua colaboração,
Em janeiro de 2016, colocaremos à tua disposição as formações mais solicitadas, toma atenção aos nossos
comunicados de formação, e à nossa pagina web, lá vai aparecer toda a informação de que necessitas.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS
A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da ferramenta de defesa dos trabalhadores,
o seu Sindicato. Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.
SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SECTOR..

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE.
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV.

