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EDITAL DE 14 DE JUNHO DE 2021

INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL E DO CONSELHO FISCAL

NACIONAL DO SINDIFISCO NACIONAL - TRIÊNIO 2022/2024

A COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL - CEN, designada em Reunião Ordinária do Conselho de

Delegados Sindicais - CDS, do SINDIFISCO NACIONAL, realizada no período de 27 e 28 de maio de 2021

em formato telepresencial, comunica a todos os filiados efetivos, no gozo de seus direitos sociais que, no

período de 01 a 15 de julho de 2021, estará aberto o prazo para inscrição de chapas que concorrerão à

ELEIÇÃO da Diretoria Executiva Nacional - DEN, bem como de candidatos ao Conselho Fiscal Nacional -

CFN, para o mandato relativo ao período de 02 de janeiro de 2022 a 01 de janeiro de 2025, a ser realizada

nos dias 16 e 17 de setembro de 2021 pela internet e presencialmente no dia 23 de setembro de 2021. O

Pedido de Inscrição: a) das Chapas concorrentes à Diretoria Executiva Nacional - DEN deverá conter a

composição completa, conforme art. 47 do Estatuto, e assinada, obrigatoriamente, por pelo menos um dos

membros da chapa, sendo vedada a participação de qualquer membro em mais de uma chapa (§1º do art.

75 do Estatuto); b) dos concorrentes ao Conselho Fiscal Nacional deverá ser individual, contendo a

assinatura do respectivo candidato. As inscrições deverão ser feitas junto à COMISSÃO ELEITORAL

NACIONAL, ou por correspondência remetida ao endereço SDS - Conjunto Baracat, 4º andar, sala 402 -

Brasília/DF - CEP 70.392-900, cuja data da inscrição será considerada a da postagem. É importante

observar que, nos termos do art. 4º, §4ª do Regulamento para as Eleições do SINDIFISCO NACIONAL -

Triênio 2022/2024, somente serão consideradas as inscrições que tenham sido entregues pelos Correios

à COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL até o dia 19 de julho de 2021. Será disponibilizado, alternativamente,

sistema, a ser acessado pelo Portal de Serviços, disponível no site

portaldeserviços.sindifisconacional.org.br, para inscrição das chapas para a DIRETORIA EXECUTIVA

NACIONAL, bem como para inscrição dos candidatos ao CONSELHO FISCAL NACIONAL. O processo

eleitoral se dará em conformidade com os artigos 72 a 84 e art. 107 a 111 do Estatuto do SINDIFISCO

NACIONAL e com o Regulamento para as Eleições do SINDIFISCO NACIONAL - Triênio 2022 a 2024.
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