
ELEIÇÕES SINDSID 2021 - 2023 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2021 

 

A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições informa alteração na data da eleição para 

composição da Diretoria deliberativa, Conselho Fiscal e seus devidos suplentes que 

representarão O SINDICATO DOS SERVIDORES DE DEFESA SANITÁRIA  AGROSILVOPASTORIL DO 

ESTADO DE RONDÔNIA – SINDSID no biênio 2021-2023 em conformidade a Resolução 

002/2021/SINDSID. 

A nova data será dia 07 de Agosto de 2021, no período de 10h00 as 12h00, por meio 

eletrônico na plataforma digital Google Meet informada previamente aos filiados.  

Está Comissão Eleitoral solicitou através do Ofício 001/2021 enviada ao Presidente do 

SINDSID o adiamento das eleições, visto que adquirimos uma plataforma que será utilizada para 

a votação, garantindo assim a lisura do processo. Informamos que o pedido de adiamento se deu 

para que a empresa tenha tempo necessário para adequação da plataforma. 

Diante do exposto, estendemos o prazo para o registro de chapas que correrá as eleições 

para o biênio 2021-2023 por mais 20 dias (vinte) a contar com a data do presente edital, nos 

termos dos Estatutos Sociais e Resolução Eleitoral 001/2021.  

Os candidatos deverão providenciar o competente registro junto à Comissão Eleitoral, 

entregando-lhe autorização, digitada ou manuscrita, onde deverão constar os nomes dos 

candidatos separados entre efetivos e suplentes, além da ficha individual de cada candidato. O 

pedido de registro de chapa (Formulários de Inscrição), será endereçado à Comissão Eleitoral e 

ou entregue no protocolo da sede administrativa do SINDSID, das 07h30 às 13h30 horas ou por 

meio digital através do e-mail: eleicoessindsid2021@gmail.com, obedecendo à data limite 

prevista nesse regulamento eleitoral. 

Somente os membros da Comissão Eleitoral, bem como, a secretaria do SINDSID poderão 

prestar informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e 

fornecimento do correspondente recibo.  

 

São Miguel do Guaporé, 07 de julho de 2021.    

 

 

UBIRATAN SOARES SILVA 

MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL 
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MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL 

THIAGO DE OLIVEIRA ALVES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 
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