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ELEIÇÕES SINDICAIS 2016 
 
No último dia 28/07, quinta-feira, foi publicado no Jornal A Tribuna e no Diário da Justiça, 
edital de convocação para as eleições sindicais 2016 – Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
 
O prazo para registro das chapas se iniciou no dia 29/07 e vai até 27/08, prorrogando-se até o 
primeiro dia útil, dia 29/08 em razão de 27 ser um sábado. 
 
Os documentos para registro das chapas são: formulário de descrição da chapa, ficha de 
qualificação de cada candidato efetivo e suplente em duas vias assinadas pelo respectivo, 
cópia do ato de nomeação ou declaração do Setor de Recursos Humanos contendo: ato de 
nomeação, data de compromisso e exercício, além do documento de identificação civil de 
cada candidato e declaração do Sindicato de estarem todos os candidatos quites com as 
mensalidades e em pleno gozo de seus direitos sociais, bem como o prazo do art. 67 do 
Estatuto. 
 
No mesmo prazo de inscrição as chapas concorrentes deverão indicar um representante para 
acompanhar os trabalhos da Comissão Eleitoral. 
 
Os modelos dos formulários podem ser retirados na sede do Sindicato ou no site em 
downloads – Comissão Eleitoral. Cópia do Estatuto reformado pode ser baixada em 
downloads. 
 
Lembramos que o horário de funcionamento da secretaria da Comissão Eleitoral é de 9h às 
12h e de 13h às 16h. Nenhum protocolo será recebido fora do horário previsto. 
 
A eleição ocorrerá no dia 20/10, quinta-feira em todas as Comarcas, no Tribunal de Justiça, 
Corregedoria e Juizados fora dos Fóruns no horário de 12h às 18h. 

 
 

LEANDRO SILVA OLIVEIRA – Presidente 
ANA CLARA D’AVILA GUEDES 

HERMANO MATTOS DE SOUZA 
JULIANA SILVA COELHO 

MARIA JOSÉ PEDRUZZE MACHADO 
Comissão Eleitoral escolhida na AGE do dia 15/07/2016 

 

 


