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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS 

 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de COCAL- PI, no uso de suas 

atribuições estatutárias convoca todos os filiados (as), de acordo com o Artigo 34 do Estatuto Social 

do SINDSERM, para as ELEIÇÕES SINDICAIS da Diretoria e do Conselho Fiscal para o quadriênio 

2016 a 2020.  A votação acontecerá no dia 28/10/2016, no horário das 9h 00min às 17h 00min, na 

UNIDADE ESCOLAR JOSÉ BASSON, situada na Rua Olavo Bilac, Nº 29, Centro Cocal-Pi. O prazo para 

o registro das chapas concorrentes ao pleito será 15 dias contados a partir publicação deste edital. 

As inscrições serão realizadas na sede do Sindicato, na Rua Olavo Bilac, nº 08, APT 101, Centro, de 

27de setembro a 11 de outubro de 2016, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, 

estando à disposição pessoa habilitada para prestar informações referentes ao processo eleitoral, 

receber documentação e fornecer recibo. Os pedidos de registros de Chapas deverão ser 

apresentados em chapas completas, com todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e o 

requerimento deverá ser dirigido a Comissão Eleitoral, em três vias, acompanhado dos seguintes 

documentos: 1) Ficha de qualificação do candidato (nome, filiação, estado civil, endereço, nº CPF, 

RG, PASEP, matricula funcional, local da lotação e cargo que concorre); 2) Cópias (duas vias) do RG e 

CPF dos candidatos e 3) Copias (duas vias) dos três ultimo contracheque. O Requerimento deverá 

conter a indicação de um dos membros da chapa para representá-lo junto à Comissão Eleitoral. 

Convoca ainda, para a Assembleia Geral de eleição da Comissão Eleitoral a realizar-se no dia 

03/10/2016, às 10:00 (dez) horas, na sede do Sindicato.  

Cocal - PI, 26 de setembro de 2016. 

 

 

 

 


