EDITAL DE ELEIÇÕES
Eleição para Membros do Conselho de Representantes e Diretoria Executiva
1.

A AGASE realizará eleições para Membros do Conselho de Representantes e Diretoria Executiva entre as 9
horas do dia 17 de outubro às 17 horas do dia 24 de outubro de 2012, para preenchimento dos seguintes
cargos:
•
•

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Um membro titular e um membro suplente para o Conselho de Representantes da Unidade
Operacional/Gestora e Departamento Regional.
Diretor Geral e Vice Diretor Geral.

Não poderão concorrer a nenhum cargo os membros que compõem a Junta eleitoral.
Estarão inscritos no pleito para os cargos de Representantes de Unidades Operacionais/Gestoras e
Departamento Regional os associados incluídos no quadro de funcionários ativos no SENAI, até
30/08/2012.
Ficará a cargo dos associados de cada Unidade Operacional/Gestora e Departamento Regional a opção de
indicar e escolher seus representantes.
Para os cargos destinados a Diretoria Executiva o registro da chapa, com o apoio de, no mínimo 50
associados, deverá ocorrer, através do encaminhamento, por meio seguro, de requerimento à Junta Eleitoral,
até 02/10/2012.
Para o Conselho de Representantes, cada eleitor poderá votar em apenas um associado de sua Unidade
Operacional/Gestora e Departamento Regional.
O candidato mais votado para o Conselho de Representantes será o titular e segundo será o suplente.
O voto é secreto e por meio eletrônico.
Os associados ativos receberão previamente, instruções de como votar no seu local de trabalho. Os
associados aposentados receberão instruções permitindo sua participação no processo.
A divulgação dos resultados será realizada pela Junta Eleitoral no dia 26/10/2012, através de apuração
eletrônica.
A junta eleitoral receberá as impugnações, recursos e os casos omissos através de requerimento ao
Presidente, até o dia 30/10/2012 às 17 horas.
O cronograma geral das eleições encontra-se inserido no quadro abaixo.
A Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 28/04/2012, elegeu os seguintes associados para
integrarem a Junta Eleitoral:
• Presidente: Amarildo Damazio da Silva – SENAI FATEC
• Membros Titulares: Daiane Delfino de Souza - GECON - Departamento Regional
Marcus Vinicius Barbosa de Medeiros - CEP SENAI de Artes Gráficas.
Data
Dia da semana
17/09/2012
Segunda-feira
02/10/2012
Terça-feira
De 17/10/2012 à 24/10/2012

26/10/2012
29/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
07/11/2012

Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quarta-feira

Procedimento
Início do período de inscrições das chapas.
Fim do período de inscrições de chapas (art.79 § 2º)
Eleição do Conselho de Representantes nas Unidades e
DR(art.77,§ 1º A e B)
e Eleição para Diretoria Executiva da AGASE (art. 77, § 1º A e
B)
Divulgação do resultado das eleições (art.77, § 3º)
Início do prazo de entrega para recursos (art. 78)
Fim do prazo de entrega para recursos (art. 78)
Início do julgamento de recursos (art.78)
Divulgação do resultado final das eleições.

Amarildo Damazio da Silva
Presidente da Junta Eleitoral
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