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CONVOÇAÇÃO PARA ELEIÇÃO 2013 
A Comissão Eleitoral, formada em Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES), 
realizada no dia 02 de agosto de 2013, no Mini Auditório da Sede do Sindijudiciário, sito na 
Enseada do Suá, nesta Capital, para executar o processo de eleição para a Diretoria 
Executiva (art. 14, "b") e Conselho Fiscal (art. 14, "e") do Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES) no uso de suas 
atribuições legais CONVOCA todos os associados pertencentes ao quadro efetivo ou 
estáveis, ativos ou inativos, bem como os serventuários da Justiça, ativos ou inativos e 
respectivos pensionistas do Poder Judiciário Estadual a PARTICIPAREM da eleição 
relativo ao mandato do triênio 2013/2016. A realizar no dia 23 (vinte e três) de outubro 
de 2013, nos fóruns de todas as Comarcas do Estado do Espírito Santo, nos Juizados 
Existentes fora dos fóruns e no Tribunal de Justiça deste Estado, das 12:00 às 18:00 
horas. 
- A(s) chapa(s) deverá(ão) ser registrada(s) na sede do SINDIJUDICIÁRIO/ES, sito à Rua 
Neves Armond, 20 – Enseada do Suá – Vitória – ES CEP 29052-280, no prazo de 30 dias 
após a publicação do  presente edital de acordo com o art. 74 do estatuto, no horário das 
08h às 14h, com o membro da Comissão Eleitoral presente  no local. 
- O número indicativo da(s) Chapa(s) será de acordo com a ordem de registro da(s) 
mesma(s). 
- Ficam convocadas as chapas para ao darem entrada no registro indicar o representante da 
chapa para fiscalizar a análise do deferimento ou indeferimento dos registros das mesmas, 
de acordo com o art. 73, § 2° do estatuto. 
- O prazo para impugnação de chapas é de 05 (cinco) dias contados da publicação nominal das chapas, de 
acordo com o art. 82 do estatuto. 
- O Edital de convocação encontra-se fixado na sede da entidade, nas Secretarias dos 
Fóruns das Comarcas, nos Juizados que funcionam fora dos Fóruns das Comarcas e no 
Tribunal de Justiça. Os interessados poderão obter informações do estatuto da entidade na 
Sede do Sindicato ou junto as Secretarias das Comarcas do Estado. 
Vitória/ES, 07 de agosto de 2013. 
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