OF/CIR: 001/18
Prezados Companheiros/as,

ELEIÇÃO DO SINTEP-MT 2018

Como é de conhecimento público neste ano, por determinação do Estatuto, se realizará o Pleito
Eleitoral para a escolha da Nova Direção Central do SINTEP – MT, Direção das Subsedes e Diretorias dos
Pólos no dia 15 de junho de 2018. O Conselho de Representantes realizado nos dias 03 e 04 de Março 2018
escolheu Comissão Eleitoral Central composta por Ednilson Albino de Carvalho (presidente), Italina Facchini
(secretária) e Maria Rosa Rondan Monge dos Santos (membro), que coordenará o referido processo.
Seguem abaixo as orientações fundamentais para que as Subsedes deflagrem o processo eleitoral
local, bem como cópia do Edital, do Regimento Interno e modelos de ficha de inscrição de chapas e ficha de
qualificação.
1 – As Subsedes devem realizar assembléias ou Conselhos de Representantes para escolha das Comissões
Eleitorais Locais até o dia 30 de abril de 2018. As Subsedes terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
comunicar o nome dos eleitos, à Comissão Eleitoral Central.
2 – As Comissões Locais devem observar o Estatuto do Sintep-MT e do Regimento Interno.
3 – Todas as informações sobre o processo eleitoral serão fornecidas exclusivamente pela Comissão Eleitoral
Central, por isto, todos os expedientes referentes à eleição devem ser encaminhados à Sede
Central/Comissão Eleitoral Central.
4 – O Regimento Eleitoral e as fichas de inscrições também estarão disponibilizadas no site:
www.sintep.org.br
5- As datas constantes deste documento e as estabelecidas pelo Edital e Regimento Eleitoral serão
rigorosamente cumpridas, não havendo possibilidades de prorrogação por nenhum motivo.
6– As Subsedes devem afixar cópias do edital nas unidades escolares e órgãos ligados à educação pública.
7 – Recomendamos que as Subsedes providenciem desde já as urnas para coleta de votos.
8 – Todas as Documentações deveram ser confeccionadas em (3) três vias e uma deverá ser enviada para a
Comissão Eleitoral Central
Outras informações deverão ser enviadas em breve e as dúvidas urgentes podem ser sanadas junto à
Comissão Eleitoral Central pelos telefones da sede central (65.3317.4300 -0800.65-4343), pelo fax
65.3317.4327, ou através do endereço eletrônico comissaoeleitoralsintep2018@gmail.com.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

ATA DA ESCOLHA DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL Aos _______ dias do mês

de _____________ do ano de dois mil e dezoito reuniram se em Assembleia Geral, na subsede do
SINTEP/MT de ______________________/MT às _____ horas, sito a Rua:_______________, n°:
____________, bairro:___________, CEP: nº __________________ no município de
_____________/MT para deliberar sobre a seguinte pauta: Informes Gerais, Eleição SINTEP/MT
triênio 2018/2020, e outras a escolha da Comissão Eleitoral Local ficando assim constituída:
Presidente da Comissão Eleitoral/local:______________________________________________,
RG
Nº
______________
SSP/____,
CPF
Nº
_____/_____/____/____,
E-mail:
________________________________, no município de ________________________________/MT;
Membro da Comissão Eleitoral/Local________________________________________________,
RG

Nº

________________

SSP/_____,CPF

Nº

_____/_____/_____/____,

E-mail:

___________________________; no município de _____________________________________/MT;
Membro da Comissão Eleitora/local:_________________________________________________
RG Nº __________________ SSP/____, CPF Nº _____/_____/____/____, E-mail:
_________________________________; no município de _____________________________/MT.
Não havendo nada mais a tratar, eu Secretaria/o Geral da Subsede ________________________ ,
lavro a presente ata que lida e aprovada segue assinada por mim e pela presidente e acompanha o
livro de presença da Assembleia Geral local.
Secretaria/o Geral:________________________________
Presidente:______________________________________

Lista de Presença da Assembleia Geral Realizada no dia______ do mês ________ do ano de dois mil
e dezoito as _______ horas em primeira Convocação e trinta minutos em segunda convocação para a
escolha da Comissão Eleitoral Local no município de ___________/MT.
NOME

REG: Nº

CPF: Nº

ASSINATURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SUBSEDE DO SINTEP/MT do município de _____________________– Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso vem através do seu diretor-presidente
________________, convocar as eleições sindicais para a Direção Central, Direção da Subsede e
para Diretor do Polo Regional Sindical ____________, para o triênio 2018-2021, tornando público que
a Comissão Eleitoral Local que conduzirá o processo será constituída na Assembleia Geral, convocado
para este fim, a ser realizado nos dia ____ do mês_______ do ano de dois mil e dezoito, na sede da
entidade, sito à ___________, nº ______, Bairro _______no município de____________/MT.

__________/MT, _______ de ________ de 2018.

_______________________________________________________

Presidente da Subsede de ______________/MT
Nome do Presente

ELEIÇÕES SINTEP/MT 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO DIREÇÃO SUBSEDE DE ______________________/MT

NOME DA CHAPA:_______________________________________________________
COMPOSIÇÃO:
PRESIDENTE:_____________________________________________________________
VICE-PRESIDENTE:_______________________________________________________
SECRETÁRIA/O GERAL:___________________________________________________
SECRETÁRIO/A DE FINANÇAS:____________________________________________

ELEIÇÕES SINTEP/MT 2018 DIREÇÃO SUBSEDE DE ______________/MT
Ficha de qualificação
Dados pessoais:

Nome:_______________________________________________________________exo F ( ) M ( )
Estado civil ____________________,RG: nº: ________ SSP/_____, CPF: nº :____/____/____/___
Grau de
escolaridade:_________________________________________________________________
Endereço: _________________________________nº_____, Bairro: ___________________________
CEP nº:__________________Município: ___________________MT. Telefones: ( )_____________
celular: ( ) _______________Email:_____________________________________________________

Dados funcionais:

Escola:
lotação:_______________________________________Função:_____________________________
Endereço: ___________________________________________Telefone: ( )_________________
Celular: ( )___________________,E-MAIL:_____________________________________________

Rede: Estadual (

) Municipal ( )

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO a inclusão do meu nome na Chapa ____________________________________________
para a Subsede, de __________________________/MT candidato ao cargo ____________________
em ____/____/2018/20121.
Local _________________________, Data_____/_____/____
_______________________________________________________________
ASSINATURA DA (O) CANDIDATA/O

