SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua dos Andradas, n° 96, Grupos 802/803, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

EDITAL

SINDICATO
DOS AUXILIARES
DE AumiNisraiwbo
ESCOLAR
DO ESTADO
DO 1110 DE JANEIRO

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS
O Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado
do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei e o
Estatuto, faz saber que fará realizar no dia 22 de março de 2018 no horário
de 9 h às 16 h, nas dependências da ANEAS - COLÉGIO SANTO INÁCIO,
eleição de um representante dos empregados, nos moldes do artigo 11 da
Constituição Federal, estabelecendo prazo até o dia 16 de março de 2018 às
16h para efetivação das candidaturas dos interessados a disputar esta
representação sindical. O pedido de registro de candidaturas deverá ser
através de requerimento dirigido à comissão eleitoral, poderá ser feita via email saaeridisaaeri.org.br ou através de correspondência enviada para a
sede do sindicato. sito a Rua dos Andradas, n° 96, grupos 802/803, centro,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.051-002 de forma que nos chegue até a data
prevista para o encerramento das inscrições, ou seja, 16 de março de 2018,
admitindo-se também que, estes requerimentos sejam encaminhados ao
sindicato via fax n° (21) 2263-1573. No dia designado da eleição e encerrado
a votação, far-se-á a seguir apuração dos votos nas dependências do Colégio
Santo Inácio. Será proclamado eleito o candidato que obtiver o maior número
de votos conferidos pelos auxiliares de administração escolar, funcionários da
instituição de ensino mencionada acima. Em caso de empate de votos entre
os candidatos mais votados, realizar-se-á nova eleição no prazo de 18
(dezoito) dias, com apenas os dois candidatos mais votados concorrentes.
Para conhecimento de todos, nomeio os seguintes membros que irão compor
a comissão eleitoral para presidir o pleito, são eles: Celso Cruz - presidente e
Vera Lucia de França Gonzaga 1a Secretária. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro
de 2018.
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