Sindec lança aplicativo para
smartphone

Pela plataforma é possível fazer denúncias
trabalhistas, agendar horários na
homologação e departamento médico, ter
acesso aos documentos da Convenção
Coletiva e aos boletos de contribuições,
além de pagar a mensalidade de associado.
A ferramenta também será útil para as
empresas.“O site do Sindec já é bastante
completo em informações e conteúdo sobre
o sindicato, por isso optamos por um
aplicativo que oferecesse funcionalidade e
praticidade aos comerciários. Juntamente
com as redes sociais, totalizam três
diferentes canais que o sindicato agora
possui para agilizar o atendimento à
categoria”, avalia o Presidente Nilton Neco.
O aplicativo pode ser adquirido
gratuitamente. Para fazer o download basta
entrar na loja de aplicativos de seu
smartphone (Android ou iOS) e buscar por
SINDEC POA. No primeiro acesso ao App,
siga a orientação para cadastrar sua senha.
*Em breve a versão iOS estará disponível
na Apple Store.

Mais notícias do período Março de 2018

* Sindec garante na justiça pagamento de salário de comerciários de
concessionária
* Assembleia Legislativa do RS aprova por unanimidade reajuste de 1,81% no
mínimo regional
* Sindec é destaque na pesquisa “Marcas de Quem Decide”
* Força define ações na área de saúde e segurança
* Ganho salarial diminui pelo segundo mês, aponta Fipe
* Ministério do Trabalho assegura que contribuição sindical pode ser definida em
assembleia geral
* Central participa de reunião em Lima para discutir a Cúpula das Américas
* Último lote do Abono Salarial 2016 começa a ser pago nesta quinta-feira

* Chapa da Central concorre à direção do Sindicomerciários de Erechim
* 'Indústria 4.0' terá crédito de R$ 8,6 bi
* Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira
* Comerciários de Pelotas elegem nova diretoria do sindicato
* Cresce o nº de mulheres vítimas de homicídio no Brasil; dados de feminicídio
são subnotificados
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