
 
 

 
EDITAL 001/2014, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 
 

A Coordenação Geral do SINDS-UFSJ, no uso de suas atribuições estatutárias e 

conforme o disposto nos Arts. 37, 38, 40 e 41, do Estatuto do Sindicato dos Servidores da 

UFSJ – SINDS-UFSJ –, faz saber àqueles que o presente Edital verem ou dele 

conhecimento tiverem, que estarão abertas as inscrições para a eleições de 3 (três) 

membros do CONSELHO FISCAL. A eleição será regida pelo presente Edital e normas 

contidas no Estatuto do SINDS-UFSJ. 

 
1 - DOS CANDIDATOS 

 

1.  Podem se candidatar ao Conselho Fiscal do Sindicato, os integrantes da categoria 

filiados à Entidade há pelo menos 6 (seis) meses, e estar em dia com as suas 

obrigações estatutárias, atendidas as condições estabelecidas no Art. 38, 

parágrafos 2º e 3º. 

 
2 - DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão feitas da seguinte maneira: 
 

1) Os candidatos ao CONSELHO FISCAL se inscreverão por meio de 

correspondência, dirigida à Diretoria do Sindicato, em que seja manifestamente 

declarada sua intenção de candidatar-se e aceitando os termos deste EDITAL e 

entregue na Secretaria do Sindicato, em seu horário de funcionamento, das 8 às 

11h e das 14h às 17h, até 27/11/2014 onde serão registrados. 

2) Os candidatos dos campi avançados poderão se inscrever via 

co r respondênc ia  digitalizada e enviado para  sinds-ufsj@ufsj.edu.br. 

 

3 – Do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal possui 5 (cinco) vagas, sendo 3 (três) vagas para membros 

titulares e 2 (duas) vagas para membros suplentes (o quarto e o quinto candidatos mais 

votados), com mandato de 2 (dois) anos. 

 

3 - Local de inscrição: 
 

 
 

Campus 

 
 

Setor 

 
 

Responsáveis 

 
 

Santo Antônio 

 
 

Secretaria do SINDS-UFSJ 

Eliane Maria da Silva 
 

Flávia Cristina Silveira 
 

Pedro Henrique Oliveira Carazza 

 

mailto:sinds-ufsj@ufsj.edu.br.


3 - DO REGISTRO 
 

1)  Os registros dos candidatos ao CONSELHO FISCAL serão homologados pela 

Diretoria Executiva, que vai verificar a elegibilidade dos mesmos, na forma do 

Estatuto do SINDS-UFSJ, no dia 28/11/2014. 

 

4 - DOS ELEITORES 
 

São considerados filiados em condições de votar aqueles que, na data das eleições: 
 

I – estiverem em dia com sua mensalidade e seus compromissos financeiros com o 
 

SINDS-UFSJ; 
 

II – estiverem no gozo dos seus direitos sociais, conferidos no Estatuto; 

III – tenham se filiado até 60 (sessenta) dias antes do pleito. 

5 - DA ELEIÇÃO 
 

Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em escrutínio secreto e direto, com a 

participação dos filiados em condição de votarem e serem votados. 

5.1 – a votação será pelo sistema de carta e sobrecarta, em que o eleitor apto 

receberá dois envelopes, um em branco, e outro identificado para controle da votação e 

a cédula de votação, 

5.2 – feita a escolha, a cédula deverá ser colocada no envelope sem 

identificação e, este envelope, depois de lacrado, será colocado no envelope 

sobrecarta (identificado), 

5.3 – o envelope sobrecarta é somente para controle da votação e remessa do 

voto ao SINDS-UFSJ, sendo descartado, tão logo seja aberto, para evitar a 

identificação do voto, 

5.4 – os envelopes sobrecarta deverão ser remetidos ao SDINDS-UFSJ 

conforme o item 6 deste edital. 

 

6 - DA VOTAÇÃO 
 

A votação será iniciada no dia 8 e irá até o dia 12 de dezembro, último dia para 
remessa das sobrecartas. 

 

7 - DA APURAÇÃO 
 

1) A apuração dos resultados será pública e realizada no dia 15 de dezembro de 
2014, às 09h00min, na Secretaria do SINDS-UFSJ, e será processada pela Comissão 
de Apuração 

 
2) Serão eleitos membros do Conselho Fiscal os 3 (três) candidatos mais votados, 
ficando o quarto e quinto colocados como suplentes. 

  



 
8 - DOS RECURSOS 

 

1) Os atos praticados em desacordo com o presente Edital e o Estatuto do SINDS- 

UFSJ e que importarem em violação de direitos assegurados aos candidatos serão 

suscetíveis de recurso à Diretoria Executiva. 

2) O recurso de que trata o item anterior tem efeito devolutivo e deve ser interposto, 

formalmente, até o primeiro dia útil após a divulgação dos resultados. 

 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1) Não ocorrendo recurso, a posse dos eleitos dar-se-á no dia 16 de dezembro de 2014. 
 

2) O mandato do Conselho Fiscal será de 2 (anos), a contar da data da posse. 
 

3) A Comissão Eleitoral terá plenos poderes para invalidar votos que apresentarem 

rasuras ou qualquer outra irregularidade, bem como para decidir sobre casos omissos no 

Estatuto do SINDS-UFSJ, no que se refere ao processo eleitoral. 

 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São João del-Rei, 04 de novembro de 2014. 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 


