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ELEIÇÕES - SINDCOP
Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista – SINDCOP Edital de Convocação - Assembleia Geral Eleitoral - Por seu Presidente, convoca
Assembleia Geral Eleitoral, abrindo o prazo para registro de chapas, para o pleito a
ser realizado nos dias 25 e 26 de setembro de 2014. O registro de chapas deverá
dar-se na sede da entidade, à rua Manoel Sento Cruz, 13-45 - Bauru/SP, no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do presente edital, ou seja, de
11 a 15 de agosto de 2 014, no horário das 08h.00 ás 16h00, observadas as regras
estabelecidas no Estatuto Social da entidade e as disposições contidas na
Resolução 01/2014, de observância obrigatória, à disposição dos interessados.
O requerimento de registro, firmado pelo candidato à Presidente, deverá ser
acompanhado relação com nomes e cargos dos concorrentes à Diretoria Executiva Efetivos e Suplentes; Conselho Fiscal - Efetivo e Suplentes e Delegados
Representantes da Federação – Efetivos e Suplentes e Ficha de Qualificação
Individual dos candidatos, assim como comprovante de endereço e local de
trabalho, além de cópias de RG, CPF e 03 (três) últimos holerites. Não serão aceitos
pedidos de registro com documentação irregular ou incompleta, com numero de
candidatos insuficientes para o preenchimento de todos os cargos.
Após a publicação das Chapas Inscritas, será aberto prazo de 05 (cinco) dias, para
impugnação de candidatos, firmado por candidato concorrente e que deverá versar
exclusivamente sobre condições de elegibilidade. A coleta de votos dar-se-á na
sede(Bauru) e subsedes (Pirajuí e Serrana) em urnas fixas e/ou itinerantes, à
critério das Juntas Eleitorais, das 08h00 às 19h00.
O prazo do mandato é de 05 (cinco) anos, iniciados em 02/01/2015. Havendo uma
única chapa inscrita esta será tida como eleita, por aclamação, na forma dos
Estatutos. Bauru, 07 de agosto de 2014.
Gilson Pimentel Barreto – Presidente

