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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocação para início do processo eleitoral da Diretoria Colegiada do SINDPD-PR e do Conselho Fiscal, mandato 2018/2023Convocação para início do processo eleitoral da Diretoria Colegiada do SINDPD-PR e do Conselho Fiscal, mandato 2018/2023Convocação para início do processo eleitoral da Diretoria Colegiada do SINDPD-PR e do Conselho Fiscal, mandato 2018/2023Convocação para início do processo eleitoral da Diretoria Colegiada do SINDPD-PR e do Conselho Fiscal, mandato 2018/2023
Em conformidade com o Estatuto Social do SINDPD-PR, na seção III(Convocação das Eleições), em seu artigo de nº 73 e seusEm conformidade com o Estatuto Social do SINDPD-PR, na seção III(Convocação das Eleições), em seu artigo de nº 73 e seusEm conformidade com o Estatuto Social do SINDPD-PR, na seção III(Convocação das Eleições), em seu artigo de nº 73 e seusEm conformidade com o Estatuto Social do SINDPD-PR, na seção III(Convocação das Eleições), em seu artigo de nº 73 e seus
respectivos parágrafos, está Comissão Eleitoral, convoca a todos os trabalhadores associados da categoria que estejam emrespectivos parágrafos, está Comissão Eleitoral, convoca a todos os trabalhadores associados da categoria que estejam emrespectivos parágrafos, está Comissão Eleitoral, convoca a todos os trabalhadores associados da categoria que estejam emrespectivos parágrafos, está Comissão Eleitoral, convoca a todos os trabalhadores associados da categoria que estejam em
dia com suas obrigações estatutárias, a participarem do processo eleitoral para eleger a nova Diretoria Colegiada e Conselhodia com suas obrigações estatutárias, a participarem do processo eleitoral para eleger a nova Diretoria Colegiada e Conselhodia com suas obrigações estatutárias, a participarem do processo eleitoral para eleger a nova Diretoria Colegiada e Conselhodia com suas obrigações estatutárias, a participarem do processo eleitoral para eleger a nova Diretoria Colegiada e Conselho
Fiscal exercício 2018-2023 que será realizado conforme calendário abaixo:Fiscal exercício 2018-2023 que será realizado conforme calendário abaixo:Fiscal exercício 2018-2023 que será realizado conforme calendário abaixo:Fiscal exercício 2018-2023 que será realizado conforme calendário abaixo:
Prazo para Registro de Chapas e Horários de Funcionamento da SecretáriaPrazo para Registro de Chapas e Horários de Funcionamento da SecretáriaPrazo para Registro de Chapas e Horários de Funcionamento da SecretáriaPrazo para Registro de Chapas e Horários de Funcionamento da Secretária
Data Máxima para Registro de Chapas: Dia: 05/02/2018 – (Segunda-Feira)Data Máxima para Registro de Chapas: Dia: 05/02/2018 – (Segunda-Feira)Data Máxima para Registro de Chapas: Dia: 05/02/2018 – (Segunda-Feira)Data Máxima para Registro de Chapas: Dia: 05/02/2018 – (Segunda-Feira)
Horários de Funcionamento da Secretária:Horários de Funcionamento da Secretária:Horários de Funcionamento da Secretária:Horários de Funcionamento da Secretária: Das 14:00 ás 17h00, na sede do SINDPD-PR, sito Rua Deputado Mario de Barros,Das 14:00 ás 17h00, na sede do SINDPD-PR, sito Rua Deputado Mario de Barros,Das 14:00 ás 17h00, na sede do SINDPD-PR, sito Rua Deputado Mario de Barros,Das 14:00 ás 17h00, na sede do SINDPD-PR, sito Rua Deputado Mario de Barros,
924, Bairro Juvevê, Curitiba-PR, fone (41) 3254-8330.924, Bairro Juvevê, Curitiba-PR, fone (41) 3254-8330.924, Bairro Juvevê, Curitiba-PR, fone (41) 3254-8330.924, Bairro Juvevê, Curitiba-PR, fone (41) 3254-8330.
Datas e Horários e Locais de Votação:Datas e Horários e Locais de Votação:Datas e Horários e Locais de Votação:Datas e Horários e Locais de Votação:
As votações serão realizadas, na “Capital” no dia 02/04/2018 – das 09h30 ás 17h00 e no “Interior do Estado” nos dias 02 aAs votações serão realizadas, na “Capital” no dia 02/04/2018 – das 09h30 ás 17h00 e no “Interior do Estado” nos dias 02 aAs votações serão realizadas, na “Capital” no dia 02/04/2018 – das 09h30 ás 17h00 e no “Interior do Estado” nos dias 02 aAs votações serão realizadas, na “Capital” no dia 02/04/2018 – das 09h30 ás 17h00 e no “Interior do Estado” nos dias 02 a
06/04/2018 – das 09h30 ás 17h00.06/04/2018 – das 09h30 ás 17h00.06/04/2018 – das 09h30 ás 17h00.06/04/2018 – das 09h30 ás 17h00.
Haverá locais de votação: na sede do SINDPD-PR, e urnas itinerantes.Haverá locais de votação: na sede do SINDPD-PR, e urnas itinerantes.Haverá locais de votação: na sede do SINDPD-PR, e urnas itinerantes.Haverá locais de votação: na sede do SINDPD-PR, e urnas itinerantes.

Curitiba, 25 de janeiro de 2018.Curitiba, 25 de janeiro de 2018.Curitiba, 25 de janeiro de 2018.Curitiba, 25 de janeiro de 2018.
COMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORALCOMISSÃO ELEITORAL


