
AVISO DE EDITAL DE ELEIÇÕES 

 

O sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde no 

Estado da Paraíba – SINDESEP-PB, entidade sindical, CNPJ 10.733.384/0001-

05, com sede a rua Padre Rolim N⁰ 09, edifício Otavio Neywa, sala 101, 

Tambiá, CEP 58020-525, João Pessoa, Paraíba,convoca seus associados para 

eleição da nova diretoria, novo conselho fiscal e delegados representantes 

junto à federação, que acontecerá na forma da lei, dos estatutos e do edital 

completo. A eleição será realizada nos dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) 

de outubro de 2021, no horário das 08:00 às 20:00 horas, com mesas coletoras 

instaladas na sede do sindicato, e também com urnas itinerantes.Os horários e 

locais de coletas de votos das urnas itinerantes serão definidos por ato escrito 

da comissão eleitoral, constituída em conformidade com o edital, fixado na 

sede do sindicato, com cópia entregue, até 24 (vinte e quatro) horas antes do 

início da votação, aos representantes de cada chapa inscrita para eleição.Os 

sócios interessados em concorrer no pleito eleitoral, devem organizar chapa na 

forma do estatuto e indicar um representante, e até 3 (três) substitutos, com 

poderes para representa-la junto à comissão eleitoral, ao sindicato e aos 

órgãos administrativos e judiciais. O pedido de registro de chapa deve ser feito, 

e entregue na secretaria do sindicato, pelo representante da chapa, até 10 

(dez) dias após a publicação deste aviso resumido de edital. O edital completo 

que regulamenta o processo eleitoral, está disponível na secretaria do sindicato 

para leitura ou obtenção de cópia, por parte dos sócios interessados, podendo 

ser requerido verbalmente na sede do sindicato, situada a rua Padre Rolim N⁰ 

09, edifício Otavio Neywa, sala 101, Tambiá, CEP 58020-525, João Pessoa, 

Paraíba. O processo eleitoral será organizado e conduzido por comissão 

eleitoral designada na forma do artigo 57 (cinquenta e sete) do estatuto do 

sindicato. 

 

João Pessoa, em 14 de setembro de 2021 

 

 

 


