
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO NO SINTRAM 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e das Regiões Centro 

e Oeste de Minas Gerais, com base territorial de representatividade nos municípios 

de Araújos, Bambuí, Bom Despacho, Camacho, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do 

Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Dantas, Divinópolis, Doresópolis, 

Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, Itatiaiuçu, Japaraíba, Lagoa da Prata, 

Leandro Ferreira, Luz, Moema,  Onça do Pitangui, Pains, Pedra do Indaiá, Perdigão, 

Pequi, Pimenta,  Piumhi, Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula, São 

Gonçalo do Pará, São José da Varginha, São Sebastião do Oeste e Tapiraí, sediado 

na Avenida Getúlio Vargas, 21, em Divinópolis, com base no disposto na Seção 

I/Capítulo IV de seu estatuto, através de sua diretoria executiva, CONVOCA os 

servidores públicos municipais da base supra, para a eleição para os cargos de 

Diretoria, Conselho Fiscal e respectivos suplentes do SINTRAM, a ser realizada nos 

dias 31 de julho e 01 de Agosto do ano de 2018, período das 08:00 as 17:00 horas. 

A eleição será através de votação secreta, coletados os votos através de urnas fixas 

e/ou itinerantes, ou por correspondência, nos termos da Seção XI/Capítulo IV. Será 

eleitor aquele que cumprir os requisitos do art. 61 a 63. Fica aberto o prazo de 15 

(quinze) dias para registro de chapas concorrentes ao processo, a contar da 

publicação do presente. O prazo final para inscrição de chapas encerra-se as 

12h00min do dia 30 de junho de 2018 (art. 43). O requerimento de inscrição deverá 

ser retirado na sede do Sintram (art. 44), em duas vias, assinado pelo presidente da 

chapa, e ser protocolado na secretaria do sindicato, no horário de 08:30 às 12:00 

horas, nos dias de expediente do Sintram. Documento com maiores informações 

deverá ser retirado na secretaria da entidade (art.41, p.u). 

 

Divinópolis, 15 de junho de 2018. 

 

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 

Presidente SINTRAM 


