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Especial Eleições
2017

Todos e todas às urnas!

Eleições para diretoria e representantes sindicais no triênio 2017-2020

1º, 2 e 3 de agosto de 2017
Os servidores das justiças
federais no Rio de Janeiro
têm um compromisso com
os rumos da categoria nos
primeiros dias de agosto.
As eleições do Sisejufe vão
definir quem vai guiar os
passos a serem dados nos
próximos três anos, em
um cenário político que
aponta para o retrocesso
nos direitos dos
trabalhadores e para a
desvalorização do
serviço público.
Por isso, neste
momento, escolher a
chapa que pode melhor
responder aos anseios da
categoria e os representantes sindicais nos locais
de trabalho é muito
importante. Votar é
valorizar a democracia
e fazer valer a vontade
dos servidores em construir
um futuro melhor.
Em qualquer urna
eletrônica, para votar
na chapa Mais
Sisejufe, o número a
ser digitado é o 1. Para
votar na chapa Renova
Sisejufe, o número
a ser digitado é o 2.

Programe-se para votar
Quem pode votar
Qualquer servidor que se sindicalizou até o dia 4 de abril de 2017, de
acordo com o Estatuto do Sisejufe, está apto a votar em qualquer local
onde houver urna – seja fixa ou itinerante. A lista de aptos para votar está
no site do sindicato.

Locais de votação
O ideal é que o servidor vote na urna em seu local de trabalho. Quando
o servidor NÃO estiver votando na seção de sua lotação, cadastrada no
sistema do Sisejufe, poderá votar somente em uma das chapas concorrentes – voto em separado com cédula. Confira as listas dos locais das urnas
fixas e itinerantes ATUALIZADAS no site.

Documento de Identificação
Os servidores deverão apresentar documento oficial de identificação com
foto, no momento de votação. Documentos sem foto, crachá ou a carteira
do Sisejufe NÃO serão aceitos.

Votos em separado
Os servidores em teletrabalho, oficiais de justiça ou que estejam fora de
seus locais de lotação, podem votar em separado em qualquer urna, mas
SOMENTE em uma das chapas concorrentes.

Eleitores com Deficiência
Os eleitores com deficiência visual poderão votar acompanhados por uma
pessoa de sua confiança.

Aposentados
A urna geral para os aposentados estará na sede do Sisejufe. Para maior
comodidade, o sindicato também estará disponibilizando mais quatro locais de votação na capital: TRE Copacabana, TRE Laranjeiras, TRE Tijuca
e TRE Barra da Tijuca. Os aposentados que moram no interior, Baixada e
Região Metropolitana poderão votar nas urnas fixas nas justiças federais.
Atenção: os representantes dos aposentados serão votados somente na
urna localizada na sede do Sisejufe.
Excepcionalmente, em Campos, a votação para representante sindical
ocorrerá em separado.
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Confira o número dos canditatos a
representantes sindicais por local

