
Eleições sindicias 2020

TEM INÍCIO PROCESSO 
ELEITORAL NO SISEJUFE
Em Assembleia Geral Ordinária Virtual, realiza-
da no dia 02 de setembro de 2020, quarta-feira, 
às 19h, por meio virtual, foi aprovada, por ampla 
maioria, a alteração do regimento eleitoral e inclu-
são da modalidade de sistema de votação virtual 
em 2020. A mudança no regimento amplia a par-
ticipação democrática no processo de renovação 
da direção e representantes sindicais e garante, 
excepcionalmente para este ano, o cumprimento 
das recomendações das autoridades sanitárias e 
de saúde para evitar aglomerações durante a pan-
demia de Coronavírus. A assembleia também ele-
geu a Comissão Eleitoral que comandará as elei-
ções para escolha da diretoria e representantes 
sindicais para o triênio 2020-2023. 

Confira, abaixo, o calendário eleitoral (também 
divulgado em todas as mídias do sindicato):

Inscrição de chapas e candidatos a representan-
tes sindicais: serão realizadas a partir das 08 horas 
do dia 03 de setembro até às 19 horas do dia 11 de 
setembro de 2020, por meio digital. 

Local: as chapas sindicais deverão inscrever-se 
na secretaria da comissão eleitoral através do e-
-mail comissaoeleitoral@sisejufe.org.br 

Funcionamento da Secretaria: funcionará vir-
tualmente para recebimento por e-mail de re-
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querimentos de inscrição de chapa e fichas in-
dividuais de candidaturas para representantes 
sindicais e toda documentação encaminhada das 
chapas concorrentes no processo, fornecimento 
de recibos, informações necessárias e esclare-
cimentos. Funcionará das 11 horas às 16 horas 
para atendimento por telefone, para prestar in-
formações concernentes ao processo eleitoral. 

Locais de publicação do edital: o Edital de con-
vocação das eleições do Sisejufe será afixado em 
cópia na sede do sindicato e publicado o Aviso 
Resumido nas mídias sociais, site e boletim in-
formativo eletrônico do sindicato. 

Data das eleições: das 8 horas do dia 21 de ou-
tubro às 18 horas do dia 22 de outubro de 2020, 
ininterruptamente.

Locais de votação: a votação ocorrerá no Por-
tal de Votação localizado no domínio virtual 
https://sisejufe.relatasoft.com.br através do 
sistema de votação por meios telemáticos, con-
forme determinação da comissão eleitoral. 

O Sisejufe convoca todos e todas a participa-
rem do processo eleitoral para renovação da 
diretoria do Sisejufe e representantes sindi-
cais. Veja neste link como participar: https://
sisejufe.org.br/eleicoes2020/


