SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS - SINTRASEM
Edital de convocação das eleições para diretoria gestão 2014-2017
A Comissão Eleitoral eleita em assembleia geral realizada no dia 10/06/2014,
cumprindo com as suas atribuições estatutárias CONVOCA eleições para a Diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis –
SINTRASEM. As eleições ocorrerão em único turno nos dias 16 e 17 de Julho de
2014, das 7h às 24h no dia 16/07 e no das 7h às 17h no dia 17/07. Os locais de
votação serão divulgados no endereço eletrônico oficial da entidade
http://www.sintrasem.org.br e nos locais de trabalho. Garantido o mínimo de 28
urnas. A Comissão Eleitoral é composta por: titulares: Tiago Duarte do
Nascimento, Márcio Avelino, Ralph Witt, Janete Recalcatti e Sandro Luiz Cifuentes.
Suplentes: Ulrich Beathalter, Mary Virgínia Nunes dos Santos e Rosângela
Barreiros. As chapas deverão ser inscritas na Secretaria do Sindicato, que
funcionará na Rua Fernando Machado, nº 203, Centro, Florianópolis, SC, no horário
das 9hs às 17hs, dos dias úteis, até o dia 27/06/2014. O requerimento de registro de
chapas deve ser feito no modelo oficial, podendo ser retirado na secretaria do
SINTRASEM ou no endereço eletrônico da entidade. O requerimento de registro de
chapas, contendo os nomes, matrículas e assinaturas dos candidatos que a
compõem, deverá ser entregue em duas vias, endereçado à comissão eleitoral e
firmado por qualquer um de seus membros. A segunda via poderá ser cópia simples.
No ato da inscrição as chapas deverão indicar um(a) representante para integrar a
Comissão Eleitoral. Será recusado o registro de chapa que não apresentar todos os
candidatos. As chapas serão numeradas pela ordem de inscrição. O prazo de
impugnação de candidaturas é de 03 (três) dias a contar da publicação por edital da
relação de chapas registradas. A partir do dia 30/06 até 02/07, os sindicalizados
poderão, mediante requerimento solicitar impugnação(ões), de acordo com o Art. 43
do estatuto Fica convocada reunião da Comissão Eleitoral para o dia 27/06/2014,
às 18h, na sede do SINTRASEM, com a participação dos(as) representantes das
chapas inscritas, para recepção e avaliação dos pedidos de inscrição de chapa.
Florianópolis, 12 de Junho de 2014.
Comissão Eleitoral

