ADUNIOESTE
SINDICATO DE DOCENTES DA UNIOESTE
(Seção Sindical do Andes – Sindicato Nacional)

EDITAL N.º 02/2018
CALENDÁRIO DA ELEIÇÃO – DIRETORIA ADUNIOESTE
Considerando que não houve inscrição de chapa para a eleição da nova diretoria da
Adunioeste no prazo estabelecido pelo Edital nº 01/2018;

A Diretoria da Adunioeste no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:
Calendário eleitoral para a eleição da Diretoria da ADUNIOESTE/SEÇÃO SINDICAL:
1. Dos Prazos:
Inscrição das chapas – até 23/04/2018
Homologação das Inscrições: 24/04/2018
Recursos: 25/04/2018
Eleição: 9 e 10 maio/2018
2. Das Inscrições:
- Podem candidatar-se para qualquer cargo da Diretoria da Adunioeste todos os docentes
sindicalizados há pelo menos 3 três meses antes da data da eleição;
- podem votar todos os docentes sindicalizados há pelo menos 3 três meses antes da data da
eleição ;
- as inscrições deverão ser efetuadas seguindo o calendário acima, nos dias úteis, na sede da
entidade (rua Universitária, 1390, sala 1) das 14 às 17:30 horas.
- os recursos em relação à(s) chapa(s) inscrita(s) deverão ser efetuados seguindo o calendário
acima, na sede da entidade (rua Universitária, 1390, sala 1) das 14 às 17:30 horas.
- A chapa deverá ser composta dos seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente; Primeiro
secretário; Segundo secretário; Primeiro Tesoureiro; Segundo Tesoureiro.
3. Da Eleição:
- Será realizada simultaneamente nos Campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Marechal Cândido Rondon e Toledo, em horários e locais divulgados posteriormente pela
Comissão Eleitoral;
- A eleição será por votação direta e secreta dos sindicalizados;
- A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da votação, com a presença
de representantes das chapas inscritas;
- O resultado da Eleição será publicado em Edital pela Comissão Eleitoral, até 12 horas após o
encerramento do processo eleitoral.
- A Diretoria eleita tomará posse em até 10 dias após a publicação do Edital com o resultado da
Eleição.
Cascavel, 11 de abril 2018.

Luiz Fernando Reis

