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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
  O Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores da UNESP - SINTUNESP, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA os servidores associados para ASSEMBLEIA GERAL Ordinária, a ser realizada virtualmente no 
dia 20 de julho de 2021, terça-feira, às 9 horas. O link será enviado a todos os filiados que confirmarem presença.

PAUTA: Eleição de Comissão Eleitoral que organizará, coordenará e fiscalizará todo o processo eleitoral para eleger a 
Diretoria Colegiada, Conselho Diretor e Conselho Fiscal do SINTUNESP, para o mandato que compreende o período de 
14 de novembro de 2021 a 13 de novembro de 2024. A referida Comissão deverá ser composta por um número ímpar de 
membros. A Comissão Eleitoral indicará, dentre os eleitos, o seu Presidente. 

CALENDÁRIO PARA A ELEIÇÕES DO SINTUNESP  
- Eleição para o mandato: De 14/11/2021 a 13/11/2024;
 - Prazo para inscrições das candidaturas: de 26 de julho a 6 de agosto de 2021, das 8 às 17 horas, 
pelos e-mails: sintunesp@uol.com.br ou sintunesp@unesp.br

As fichas de inscrições devem ser preenchidas, assinadas e encaminhadas via e-mail.
As fichas de inscrições estarão disponíveis no site do sindicato: www.sintunesp.org.br
Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (14) 99679 1332 e (11) 99720 5353. 

- Eleições: Dia 7 de outubro de 2021; 
- Horário de votação: A votação será realizada presencialmente em todas as Unidades Universitárias ou de forma 
virtual, o que será amplamente divulgado pela entidade com antecedência. A votação terá início às 7 horas e 

Vamos fortalecer o Sindicato
Terça, 20/7, tem nova assembleia para iniciar o 

processo eleitoral no Sintunesp. Participe!
 

Novos membros da Diretoria Colegiada, Conselho Diretor e Conselho Fiscal serão eleitos em 
7/10/2021. Inscreva-se para receber o link da assembleia

No dia 7/10/2021, o Sindicato 
dos Trabalhadores da Unesp, o nosso 
Sintunesp, terá eleições. Serão esco-
lhidos os novos membros da Diretoria 
Colegiada, do Conselho Diretor e do 
Conselho Fiscal, que dirigirão a enti-
dade de 14/11/2021 a 13/11/2024. 

A assembleia geral ordinária 
convocada para o dia 29 de junho, com o objetivo de ini-
ciar o processo sucessório no Sindicato, decidiu não fazer 
os indicativos previstos. A conclusão dos presentes foi pela 
necessidade de envolver mais servidores técnico-administra-
tivos nesta discussão, para fortalecer a entidade sindical.

Com isso, a escolha dos membros da Comissão Elei-
toral – que conduzirá as eleições – foi adiada para nova as-
sembleia, a ser realizada no dia 20 de julho, a partir das 9h, 
em plataforma virtual.

Ainda não está definido se as eleições ocorrerão no 

formato presencial ou virtual. A de-
cisão levará em conta a situação ge-
ral de funcionamento da Universi-
dade no período eleitoral, devido às 
condições impostas pela pandemia 
de Covid-19. O formato será ampla-
mente divulgado à categoria com a 
antecedência necessária.

Acompanhe todos os detalhes no Edital abaixo. 
Ele também mostra a quantos Diretores de Base sua uni-
dade tem direito.

Importante
Os interessados em comparecer à assembleia do 

dia 20/7 devem informar até meio-dia de 19/7, pelos e-
-mails sintunesp@uol.com.br ou sintunesp@unesp.br. 
Em seguida, receberão o link para acesso à assembleia.

Participe!
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encerramento às 19 horas, ou em horário a ser definido pela Comissão Eleitoral, onde houver necessidade (Art. 48 do 
Estatuto). No prazo de 48 horas, a contar da fixação dos resultados, qualquer candidato poderá deles recorrer para a 
Comissão Eleitoral. (Art. 55 do Estatuto).

Obs.: A possibilidade de realização no formato virtual é decorrente das incertezas que cercam o funcionamento 
da Unesp, assim como o de todas as instituições universitárias, em decorrência da pandemia de Covid-19. Caso não haja 
condições seguras para a realização presencial, será necessário que as eleições ocorram em formato virtual.
- Divulgação do resultado oficial: 25/10/2021;
- Posse: 12/11/2021. 

Obs.: Poderá votar o associado que estiver filiado ao Sindicato no período mínimo de 3 (três) meses anteriores 
às eleições. Poderá candidatar-se o associado que estiver filiado ao Sindicato no período mínimo de 6 (seis) meses 
anteriores às eleições.

São Paulo, 8 de julho de 2021.

ALBERTO DE SOUZA
Coordenador Político

OBS: Confirme presença  até meio-dia
de 19/7/2021, pelos e-mails: 

sintunesp@uol.com.br
ou sintunesp@unesp.br.

Após confirmação, será 
enviado o link por e-mail.

Número de servidores 
filiados e número de 

duplas a que tem 
direito cada unidade

CAMPUS UNIDADE Nº FILIADOS Nº Duplas/Base 
ARAÇATUBA FO  137  1 
ARAÇATUBA FMV  49  1 
    
ARARAQUARA FCF  40  1 
ARARAQUARA FCL  32  1 
ARARAQUARA FO  32  1 
ARARAQUARA IQ  14  1     
ASSIS  FCL  68  1     
BAURU  AG  139  1 
BAURU  FAAC  34  1 
BAURU  FC  49  1 
BAURU  FE  23  1     
BOTUCATU FM  223  2 
BOTUCATU IB  44  1 
BOTUCATU AG  17  1 
BOTUCATU FMVZ  15  1 
BOTUCATU FCA  52  1     
DRACENA  FCAT  3  1     
FRANCA  FHDSS  18  1     
GUARATINGUETÁ FE  50  1     
ILHA SOLTEIRA FE  107  1     
ITAPEVA  EXP  5  1     
JABOTICABAL FCAV  83  1     
LITORAL PAULISTA IB  2  1     
MARÍLIA   FFC  109  1     
OURINHOS EXP  2  1     
P. PRUDENTE FCT  65  1     
REGISTRO EXP  21  1     
REITORIA    45  1     
RIO CLARO IB  58  1 
RIO CLARO IGCE  44  1     
ROSANA  EXP  2  1     
SP/IA  IA  30  1     
SJC  FO  36  1     
SJRP  IBILCE  86  1     
S. JOÃO BOA VISTA EXP  1  1     
SOROCABA ICT  20  1     
TUPÃ  FCE  1  1


