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EDITAL PARA O PROCESSO ELETIVO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E 
DO CONSELHO FISCAL DO SINTUNIFEI (BIÊNIO 2022-2023). 

 

1. Objetivos: 

A Comissão Eleitoral instituída pelo SINTUNIFEI, em cumprimento ao seu Estatuto, 
torna público este edital de Processo Eletivo que tem como objetivo escolher os 
representantes da Diretoria Executiva do SINTUNIFEI e 03(três) membros para o 
seu Conselho Fiscal por um período de dois anos de mandato, Biênio 2022-2023, 
com posse prevista para 03/01/2022. 

 

2. Candidatos Elegíveis e Eleitores ao pleito: 

2.1- Poderão se candidatar à representante da Diretoria Executiva bem como 
membro do Conselho Fiscal, de acordo com o Art. 30 do Estatuto do SINTUNIFEI, os 
filiados em pleno gozo de seus direitos junto ao sindicato. 

2.2- Terão direito a um voto para a Diretoria executiva (CHAPA) e 3 votos para os 
membros do Conselho Fiscal, neste processo eletivo, os filiados em pleno gozo de 
seus direitos junto ao sindicato, de acordo com ao Art. 30 do Estatuto do 
SINTUNIFEL. 

§ 1º Para inscrição a um dos cargos, será exigida comprovação obrigatória da 
filiação e gozo de direitos. Essa comprovação será emitida pelo SINTUNIFEI, 
prevista no item 2.1, e deverá acompanhar a ficha de inscrição. 

§ 2º Para a votação, será exigida a comprovação da filiação e gozo dos direitos, 
previstos nos itens 2.1 e 2.2, emitida pelo SINTUNIFEI, através de listagem de 
Filiados que será disponibilizada à equipe de apoio logístico e aos representantes da 
Comissão Eleitoral que coordenarão o procedimento de votação de cédulas em 
papel. 

§ 3º A não apresentação da comprovação prevista no § 1º implicará no 
indeferimento da candidatura. 

 

3. Inscrição dos candidatos: 

3.1- As fichas de inscrições serão específicas. Para a Diretoria Executiva os 
candidatos deverão se organizar em CHAPAS e preencher a ficha de inscrição 
conforme o Anexo I e para o Conselho Fiscal deverão preencher a ficha de inscrição 
Anexo II. 

3.2- As inscrições no Campus Itajubá deverão ser protocoladas junto a Comissão 
Eleitoral, sendo entregues na sede do SINTUNIFEI. 
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3.3- As inscrições no Campus Itabira deverão seguir o mesmo procedimento 
(Anexos) e poderão ser utilizados meios eletrônicos para envio a Comissão Eleitoral  
através do e-mail: sintunifei@unifei.edu.br 

§ 1º As inscrições apresentadas em formulários diferentes dos Anexos 1 e II 
constantes deste edital não serão apreciadas pela Comissão Eleitoral e serão 
devolvidas aos proponentes ou descartadas. O mesmo procedimento será aplicado 
às inscrições de CHAPAS incompletas ou que não contenham a anuência explícita do 
candidato. 

§ 2º Não será permitida a inscrição de um mesmo candidato para mais de um cargo 
ou Chapa e nem poderá haver vínculo entre as candidaturas ao Conselho Fiscal e à 
Diretoria Executiva. 

§ 3º Caberá a Comissão Eleitoral a homologação das inscrições que atenderem a este 
edital, bem como indeferir as proposições em desacordo, em especial o disposto no 
§ 3º do item 2. 

 

4. Divulgação dos Nomes dos Candidatos: 

4.1- A divulgação dos nomes dos candidatos inscritos e cuja candidatura foi 
homologada será feita em 18/11/2021 pela Comissão Eleitoral. 

4.2- Havendo disponibilidade financeira por parte do SINTUNIFEI poderá ser 
disponibilizada às candidaturas a impressão de material de publicidade em 
quantitativos idênticos, sendo a produção, diagramação, distribuição e conteúdo de 
reponsabilidade dos candidatos. 

 

5. Eleição 

5.1- O processo eleitoral terá modalidade em células de papel, no dia 30/11/2021 
das 09 horas até as 16 horas para os Campi de Itajubá e Itabira. 

5.1.1- Os Locais de votação serão informados com antecedência minima de até 5 
dias, por correio eletrônico, em quadro de aviso interno no SINTUNIFEI e na página 
do Sindicato na internet. 

5.2- A Comissão Eleitoral providenciará urnas de votação e coordenará o processo 
de votação. 

5.3- Candidatos a fiscais do processo deverão ser previamente inscritos até com no 
mínimo dois dias de antecedênca da votação. 

 

6. Apuração do resultado: 
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6.1- O resultado será apurado no mesmo dia da votação, logo após o encerramento 
do horário previsto. 

6.2- Após a apuração, a Comissão eleitoral deverá lavrar a Ata e abrir um prazo de 
três dias para impugnação do resultado. 

6.3- Caberá a Comissão Eleitoral deliberar sobre eventual impugnação do resultado. 

6.4- Após as deliberações sobre as impugnações ao resultado ou na ausência destes, 
a Comissão Eleitoral encaminhará ao SINTUNIFEI, bem como toda a documentação 
envolvida no processo. 

 

7. Divulgação do Resultado:  

7.1- A divulgação do resultado será após a apuração do resultado e deverá ser feita 
pela Comissão Eleitoral. 

7.2- A homologação e divulgação do resultado final deverá ser feita pelo SINTUNIFEI 
em Assembleia Geral. 

 

8. Calendário: 

 

Evento Data 

Publicação do edital 03/11/2021 

Incrições 04/11/2021 a 10/11/2021 

Divulgação de chapas inscritas 11/11/2021 

Prazo para intepor recurso totais ou 
parciais contra as chapas inscritas 

17/11/2021 

Homologação pela comissão 
eleitoral das chapas inscritas 

18/11/2021 

Campanha e debates  22/11/2021 a 26/11/2021 

Votação  30/11/2021 

Apuração  30/11/2021  

Divulgação dos resultados 30/11/2021 (logo após a apuração) 

Prazo para intepor recurso totais ou 
parciais no resultado da apuração 

01/12/2021 a 06/12/2021 

Assembleia Geral de homologação 09/12/2021 

 

 

 

9. Posse: 
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9.1- O Presidente do SINTUNIFEI dará posse aos Representantes Eleitos no 1º dia 
útil de janeiro de 2022. 

9.2- Os casos omissos e conflituosos serão analisados e resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.  

 

ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTUNIFEI- Biênio 2022- 2023 

CANDIDATOS À DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTUNIFEI – 2022-2023 

 

CARGO NOME DO CANDIDATO ANUÊNCIA 

Presidente    

Vice-Presidente   

Secretário   

Suplente do 
Secretário 

  

Tesoureiro   

Suplente do 
Tesoureiro 

  

 

NOME DA CHAPA 

 

 

Apresentou a comprovação emitida pelo SINTUNIFEI? :  (  )SIM (  )NÃO  

 

Deferimento: ( )SIM ( )NÃO 
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Comissão Eleitoral: ___________________     Data: _____/____/_______ 

 

ANEXO II  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

REPRESENTANTE NOCONSELHO FISCAL DO SINTUNIFEI- Biênio 2022- 2023 

 

Eu,_________________________________ . solicito a minha inscrição 
como candidato a membro do CONSELHO FISCAL DO SINTUNIFEI para o 
período de mandato da Gestão 2022-2023 e, se eleito, ACEITO, assumir as 
responsabilidades inerentes ao cargo. 

 

Assinatura: Data: 

Deferimento: ( )SIM ( )NÃO 

 

 

Deferimento: ( )SIM ( )NÃO 

 

 

Comissão Eleitoral: __________________         Data: _____/____/_______ 

 
 
 

Comissão Eleitoral. 
 
 
 
 

Itajubá 03 de novembro de 2021. 


