
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS DO TRIÊNIO 

2022/2024 

 

A Diretoria Executiva do SISE através do seu Presidente abaixo firmado, nos moldes do 

artigo 35° do Estatuto do Sindicato, CONVOCA a todos os seus filiados em condições 

eleitorais de votar e ser votado nos moldes estabelecidos nos artigos 39° e 40° do Estatuto 

para as ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL, para o 

Triênio 2022/2024, sendo que a Diretoria Executiva será composta por 20 (vinte) membros, 

incluindo titulares e suplentes; o Conselho Fiscal será formado por 06 (seis) membros, 

incluindo titulares e suplentes, na forma estabelecida nos arts. 16° e 18º do Estatuto. 

A eleição para a Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SISE ocorrerá no dia 17 de 

Dezembro de 2021, em conformidade com o Estatuto, iniciando às 08:00 horas, com 

duração até as 16 horas; ficando designado o dia 20 de Dezembro para 2º eleição e dia 22 

de dezembro, para 3ª eleição no mesmo horário, caso haja empate entre as chapas e/ou 

falta de quórum. 

O local de votação será no Auditório do Colégio Augusto Galvão de Campo Formoso – BA, 

na Rua Alameda José Rufino, s/n Centro, Campo Formoso – BA, podendo haver urnas 

ittinerantes a critério da Comissão Eleitoral. 

A partir do dia 18 de outubro, abre-se o prazo de 15(quinze) dias para inscrição de 

CHAPAS, no horário das 08:00 às 14:00 horas, podendo concorrer como candidato os 

filiados quites com a Tesouraria do SISE e em pleno gozo de seus direitos estatutários, 

desde que com mais de 06 (seis) meses de filiação no quadro social da Entidade Sindical e 

fizer parte de uma chapa que deverá preencher todos os cargos. 

O registro de Chapa para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal deverá ser realizado na 



sede da entidade, sendo que a Secretaria do Sindicato, através de pessoa designada pelo 

Presidente, receberá e protocolará os registros no prazo acima mencionado, no horário 

das 08:00 horas às 14:00 horas, através de petição única e assinada por todos os 

membros-candidatos, sendo que a numeração das chapas obedecerá a ordem de 

protocolo. 

O prazo de impugnação da chapa ou do candidato é de 05 (cinco) dias contados a partir da 

publicação da relação nominal das chapas registradas, na sede do sindicato.   

A partir da abertura das inscrições a Secretaria do SISE estará fornecendo a ficha de 

inscrição de chapas. 

A partir da homologação das chapas, a Comissão Eleitoral estará à disposição dos 

interessados no horário das 12:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira. 

Esta eleição será coordenada e conduzida por uma Comissão Eleitoral composta, por 

cinco membros, acrescida de um representante de cada chapa concorrente, que será 

indicado no ato do registro. 

 

 

Campo Formoso, 08 de Outubro de 2021. 

 
 
 
 

 
MAURÍCIO HERMÓGENESSOUZA  

PRESIDENTE 
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