SINDJUF/PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO
FEDERAL NO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DAS ELEIÇÕES PARA O SINDJUF/PB
A Diretoria Executiva do SINDJUF/PB, no exercício de suas atribuições, em
conformidade com o estabelecido no Estatuto Social e em observância às
disposições do Regulamento Eleitoral, convoca todos os seus filiados a
participar das Eleições para sua nova diretoria executiva e conselho fiscal,
para o triênio 2016/2018, a realizar-se no dia 2 de dezembro de 2015 (quartafeira). De acordo com as disposições do Regulamento Eleitoral, disponível na
página do Sindicato, no endereço http://www.sindjufpb.org.br/, cientificamos
toda a categoria nos seguintes termos:
A) DA DATA E HORÁRIO DAS ELEIÇÕES - As eleições serão
realizadas no dia 2 de dezembro de 2015, das 8h00 às 17h00 (horário local),
em todo o Estado da Paraíba, base territorial desta entidade sindical.
B) DA RECEPÇÃO E COLETA DOS VOTOS - Será utilizado
exclusivamente o sistema de voto eletrônico (online), desenvolvido
especialmente para o pleito, com as instruções que serão divulgadas
oportunamente pela Comissão Eleitoral.
C) DO REGISTRO DE CHAPAS - De acordo com o artigo 4º do
Regulamento Eleitoral, o prazo para registro das chapas será de 15 (quinze)
dias, contados a partir do quinto dia útil subsequente ao da publicação do
presente Edital. Sendo assim, o período para registro das chapas será de 6 de
novembro até 20 de novembro do presente ano, perante a secretaria do
SINDJUF/PB, situada na Rua Heráclito Cavalcante, nº 48, Centro, João
Pessoa/PB, que estará funcionando nos seguintes horários: das 8h00 às 12h00
e das 14h00 às 18h00 (de segunda-feira a sexta-feira), para recebimento das
solicitações de registros de chapas, onde os interessados poderão receber cópia
do presente Edital, bem como do Regulamento Eleitoral e das instruções da
Comissão Eleitoral para o exercício do voto eletrônico (online); para
recebimento de impugnações e recursos; e para outras manifestações
relacionadas ao pleito. A publicação das chapas registradas será realizada em
21 de novembro de 2015, das 9h00 às 13h00, na referida secretaria do
Sindicato. Para concorrer aos cargos da Diretoria Executiva será exigida
formação de chapa, com a relação nominal dos candidatos a todos os cargos
efetivos: 03 (três) Coordenadores-Gerais e 06 (seis) Coordenadores

Executivos, sendo 01 (um) Coordenador de Finanças e Patrimônio, 01 (um)
Coordenador Jurídico, 01 (um) Coordenador de Comunicação e Imprensa, 01
(um) Coordenador de Formação Sindical, Cultura, Esporte e Cidadania, 01
(um) Coordenador do Alto Sertão e 01 (um) Coordenador do Litoral e
Curimataú, além de 05 (cinco) suplentes. É vedada a inscrição de um mesmo
candidato ou suplente em mais de uma chapa e a acumulação de cargos. Para
concorrer ao Conselho Fiscal, os candidatos se inscrevem de modo individual
e independente das chapas concorrentes à Diretoria Executiva. Mais
informações poderão ser solicitadas pelos fones (83) 3222-6898 ou 999220998.
D) DA NOMINATA DA COMISSÃO ELEITORAL - A Comissão
Eleitoral, eleita em Assembleia Geral no dia 08/10/2015, é composta pelos
servidores Edésio Luís Costa Reis, Maria Hilarina Aires Nunes, Mário Luiz
Dutra Martins, Rui Ricardo Di Pace Nunes e Nadia Maria Ramos de Lima,
sendo presidida pelo primeiro servidor.
Casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. E para conhecimento
geral, publica-se o presente edital.
João Pessoa (PB), 27 de outubro de 2015.
A DIRETORIA

