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Eleição para Diretoria do Sintect-AL
Próxima gestão será eleita em 07 de fevereiro para mandato de três anos

E

stão abertas as inscrições de
chapas para a nova Diretoria do
Sintect-AL. Os interessados deverão se inscrever até o dia 21 de
janeiro, na sede do Sintect-AL, das 08
as 18 horas e concorrer ao pleito em
todo território alagoano no próximo dia
07 de fevereiro. A próxima diretoria
eleita terá mandato de três anos (2013
a 2016) para conduzir os rumos do
movimento sindical em Alagoas. Poderão participar do processo eleitoral apenas os sindicalizados que atenderem aos requisitos estabelecidos no
Estatuto Social do Sindicato, disponível em http://www.sintect-al.com.br/
documentos/estatuto.pdf

Assembleia para
prestação de contas
O Sintect-AL estará realizando, no
próximo dia 09 de janeiro (quarta-feira),
a partir das 19 horas, assembleia geral
ordinária para prestação de contas de
sua Diretoria (triênio 2010-2013). O
encontro será na sede do Sindicato e
todos os trabalhadores filiados poderão
participar e conferir as ações desta atual
diretoria nos últimos três anos. Confira o
edital de convocação para a
assembleia:

EDITAL Nº 01/2013

EDITAL Nº 02/2013

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA
ESCOLHA DA DIRETORIA, CONSELHO
FISCAL E DELEGADOS REPRESENTANTES
JUNTO À FENTECT

ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e
Telégrafos em Alagoas (Sintect-AL), no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, e de acordo com o Art. 69 do Estatuto Social da entidade e demais
disposições aplicáveis, vem CONVOCAR eleições gerais para escolha da
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à
Fentect, para o mandato de três anos (triênio 2013/2016) junto às respectivas
suplências, tendo em vista o mandato trienal da atual diretoria expirar-se no dia
12 de março de 2013, estando o período de inscrição de chapas aberto a partir
da data desta publicação, prolongando-se tal prazo por 15 dias, com a exclusão
do primeiro e a inclusão do último (artigo 72 do Estatuto Social), sendo o pleito
realizado no dia 07 de fevereiro de 2013, quinta-feira, no horário das 08 às 18
horas, com urnas disponíveis conforme estabelecido abaixo:
Urna Fixa 1 – SedeAdministrativa
Urna Fixa 2 - CTCE
Urnas Volantes 3, 4, 5 e 6 – Setores de trabalho da Capital
Urnas Volantes 7, 8, 9, 10, 11 e 12 – Setores de trabalho do Interior

O Sindicato dos Trabalhadores na Empresa
de Correios e Telégrafos em Alagoas – SINTECTAL, situado na Rua Ceará, 206 – Prado –
Maceió/AL, vem, através de seu representante
legal, convocar todos os trabalhadores em sua
base territorial a comparecerem a uma assembleia
geral ordinária, que se realizará no dia 09 de
janeiro de 2013, quarta-feira, às 19 horas, em sua
Sede Social, no bairro do Prado, em primeira
convocação, com 50% dos associados, e às 19
horas e 30 minutos, em segunda e última
convocação, com qualquer número de associados
presentes, para deliberar sobre o seguinte assunto
constante na pauta:
1- Prestação de Contas da Diretoria do Sintect-AL
(triênio 2010-2013);
2- Encaminhamentos.

Maceió, 06 de janeiro de 2013.
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