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 As eleições para os Órgãos Colegiados Centrais da 
Unesp (CO, CADE, CEPE, CCEU, CCG, CCPe e CCPG) 
estão se aproximando. Como aconteceu nos últimos plei-
tos, Sintunesp e Associações de Servidores estão se reu-
nindo, num processo democrático e amplamente divulga-
do, para montar uma chapa de candidatos comprometidos 
com os interesses da categoria, que já ficou conhecida por 
“Chapão das Entidades”. No dia 7/7/2017, foi realizada 
uma reunião para encaminhar o processo, que definiu o 
calendário abaixo.
 Nos dias 2 e 3/8, acontecerão as eleições prévias 
nas unidades. A escolha do dia fica a critério de cada As-
sociação. Todos os servidores técnico-administrativos da 
Unesp podem votar nas eleições prévias.
 No dia 9/8, com a presença do Sintunesp, das As-
sociações e dos candidatos eleitos nas prévias (titulares ou 
suplentes), será realizada nova reunião para a montagem 
do “Chapão das Entidades”. Os nomes que compuserem o 
“Chapão das Entidades” serão apoiados pelo Sintunesp e 
as Associações durante as eleições oficiais (ainda sem data 
divulgada pela reitoria).
 Veja a íntegra das datas a seguir e participe!

Atenção para o calendário das prévias 2017

Dia 07 de julho de 2017 – Reunião do Sindicato e das As-
sociações;

De 07 a 10 de julho de 2017 –O Sintunesp envia para as 
Associações o calendário para realização das prévias nas 

Eleições para os Órgãos Colegiados Centrais 2017

Vamos montar um “Chapão” de candidatos 
comprometidos com os interesses da comunidade 

acadêmica e do ensino público
Sintunesp e Associações iniciam processo para montagem do “Chapão das Entidades”, 

que concorrerá nas eleições deste ano

Unidades, os critérios para a composição da Chapa dos 
Candidatos apoiados pelas entidades, denominada “Chapão 
das Entidades”, o Termo de Compromisso das Associações 
e Candidatos aos Colegiados Centrais, modelo de Ata e de 
Cédulas; 

De 10 a 14 de julho de 2017 – Assinatura do Termo de 
compromisso das Associações e envio ao Sintunesp.

De 17 a 21 de julho de 2017 – Inscrição dos candidatos e 
assinatura do Termo de compromisso.

Dia 24 de julho de 2017 – Enviar ao Sintunesp a ficha de 
inscrição e o Termo de compromisso dos candidatos inscri-
tos (digitalizados)  

Dias 02 e 03 de agosto de 2017 -  Eleições nas Unidades. A 
escolha do dia fica a critério da Associação.

Dia 04/08/2017 – Enviar por e-mail o resultado das eleições 
prévias nas Unidades.

Até o dia 07 de agosto de 2017 - Encaminhar à sede do 
Sintunesp em São Paulo: a ata da eleição, a lista de presen-
ça, digitalizada ou via malote. Os originais deste material e 
o Termo de compromisso do candidato eleito deverão estar 
no Sintunesp até o dia 09 de agosto de 2017 para a reunião 
de montagem do Chapão.

Dia 09 de agosto de 2017 – Montagem do “Chapão das En-
tidades” com a presença dos candidatos eleitos nas prévias, 
(titular ou suplente), as Associações e Sintunesp.

Atenção: Em anexo a este boletim e também disponíveis no site (www.sintunesp.org.br, 
no item “Chapão”, localizado na barra azul horizontal, no alto do site), você encontra:

- Termo de Compromisso e critérios para composição do Chapão 2017
- Ficha de inscrição e Termo de Compromisso do candidato
- Modelo de cédula/Chapão
- Modelo de ata das eleições prévias – Chapão
- Termo de Compromisso público das Associações


