
Clique e saiba mais
•	 EntrEvista	dE	José	Hibbis,	mEmbro	da	Comissão	ElEitoral	sobrE	as	ElEiçõEs	do	sintsEF/CE
•	 Um	país	qUE	protEgE	CUnHa	E	pErsEgUE	lUla	é	Um	país	doEntE.	por	paUlo	nogUEira

•	 dilma	disCUtE	Com	govErnadorEs	açõEs	dE	CombatE	ao	aEdEs	aEgypti
•	 mais	dE	mil	pEssoas	são	rEsgatadas	dE	trabalHo	análogo	à	EsCravidão	Em	2015
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A Comissão Eleitoral informa que, em virtude de equívoco no texto do edital publicado no último dia 
19 de janeiro de 2016, torna sem efeito o referido edital, passando a valer o texto abaixo.

A Comissão Eleitoral, de conformidade com o Art. 10 do Regimento Eleitoral e baseado no Capítulo VI 
do Estatuto do SINTSEF/CE, convoca ELEIÇÃO para a Direção Colegiada, Conselho Fiscal e Coordenações 
das Delegacias Sindicais de Base do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
NO ESTADO DO CEARÁ (SINTSEF/CE), Gestão 2016/2019, nos dias 1 e 2 de março de 2016, com horário 
mínimo de funcionamento da mesa coletora de voto de 08 (oito) horas diárias, obedecendo as seguintes 
condições: 1) Para cargos diretivos do Sindicato só poderão candidatar-se os(as) filiados(as) com prazo 
mínimo de 12 (doze) meses de filiação, conforme Art. 33 do Regimento Eleitoral, e poderão votar os(as) 
filiados(as) com prazo mínimo de 02 (dois) meses de filiação (Art. 56 do Estatuto); 2) O quórum mínimo 
para validar as eleições será de 40% + 1 dos votos dos filiados aptos a votar, quando concorrerem mais 
de 01 (uma) chapa. E será de 30% + 1 quando for chapa única (Art.5º do Regimento Eleitoral). O número 
de filiados (as) em condições de votar é de 8.932 (oito mil novecentos e trinta e dois); 3) As chapas só 
poderão ser registradas com o número total dos candidatos aos cargos efetivos e suplentes (Art. 16 
do Regimento Eleitoral); 4) O registro de chapa dar-se-á a no período de 01 a 05 de fevereiro de 2016 
(Art. 15 do Regimento Eleitoral) e far-se-á mediante requerimento à Comissão Eleitoral, em duas vias, 
devendo conter nome completo dos candidatos, cópia da identidade, assinatura de cada candidato e 
respectivo cargo na chapa; 5) A Comissão Eleitoral funcionará na sede do SINTSEF/CE, sito à Rua 24 de 
Maio, 1201 – Centro – Fortaleza/CE, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas.

Fortaleza, 29 de janeiro de 2016

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

espeCial eleições Art. 4º. Serão asseguradas condições de igualdade às chapas inscritas 
ao pleito em todas as etapas, cabendo-lhes indicar um representante com 

direito à voz junto à Comissão Eleitoral e na falta deste, a chapa indicará 01 (um) substituto.

Daniel da Cruz de Oliveira
Francisco Airton Girão
Francisco Bonavides de Souza
José Hibiss Farias Ribeiro

Leonardo Guilbert Cavalcante de Araujo
Lucinea Oliveira Pires de Freitas
Luziana Emidio Laureano
Maria Ferreira de Brito
Maria Rosalina Lima de Carvalho
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http://www.sintsefceara.org.br

