CONSELHO DELIBERATIVO DO SINTRASEM
CRITÉRIOS PARA A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES SINDICAIS
Artigo 1º - Os Representantes Sindicais serão eleitos para o mandato 201 7/2020 por local
de trabalho pelos filiados do respectivo local de trabalho , a partir do dia 08 de Setembro de
2017, tendo o mandato com duração de 03 (três) anos .
Artigo 2º - Cada local de trabalho elegerá um (01) Representante Sindical e um (01) suple nte.
Artigo 3º - Cada associado votará em apenas um (01) candidato.
Artigo 4º - Os casos de empate serão resolvidos de acordo com os seguintes critérios:
I – Pelo tempo no local de trabalho;
II – Pelo tempo de filiação ao SINTRASEM;
III – Pela maior idade;
Artigo 5º - Poderão ser candidatos a Representante Sindical somente os sócios do SINTR ASEM.
Artigo 6º - O candidato a Representante Sindical que não for filiado poderá se filiar antes do
momento da eleição.
Artigo 7º - O trabalhador que desejar votar no Representante Sindical e não for filiado pod erá se filiar antes do momento da eleição.
Artigo 8º - A votação poderá ser feita em urna ou votação aberta a critério do respectivo l ocal de trabalho.
Artigo 9º - A eleição dos Representantes Sindicais terá como referência os seguintes doc umentos: Os critérios estabelecidos pelo Conselho Deliberativo, a ata da eleição, a ficha de
filiação e a lista de presença.
Artigo 10º - Todos os Representantes Sindicais estarão sujeitos às prerrogativas previstas
nos artigos 27, 28 e 29 do Estatuto do SINTRASEM.
Florianópolis, 08 de setembro de 2017.
A Diretoria

ATA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
SINTRASEM
No dia ____/____/_____ realizou-se a Eleição dos Representantes do Conselho Deliberativo
do Sintrasem do local de trabalho ___________________________ ____________________
Votaram _______(___________________) eleitores e se inscreveram como candidatos o(a)s
Servidores(a) ________________________________ _______________________ _________
__________________________________________________________________ _________.
Sendo que foi eleito como titular ____________________________________ __________
Mat. _______/__ com _____ (________________________) votos, e como suplente
___________________________________________ __________ Mat. _______/__ com ____
(___________________) votos.
Assinatura do Coordenador da Eleição: _______________________________ ___.
PS: Se o Conselhei ro tiver e -mail – favor repassar ao Sintrasem. Ele servirá de canal de
comunicação com a unidade.
Email titular: ________________________________________
Fone contato: (48) ______________________________
Email suplente: ________________________________________
Fone contato: (48) ______________________________

LISTA DE PRESENÇA
PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SINTRASEM
DATA: ____ /_____________ /_____
NOME

LOCAL DE TRABALHO

ASSINATURA

Pode ser usado o verso desta como lista de presença.

