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Edital de Convocação de AGR – Eleição de Delegados da 28a AND

Prezados filiados,

Convocamos, na forma dos Arts. 19-§2º e 45-Inciso-I-b, §1º-b, §2º e §3º do Estatuto, a comparecerem à

abertura da Assembleia Geral Regional Ordinária (AGR), no 2º SS do Ed. Sede no dia 25/07/2018 (quarta-

feira), às 14h30 em primeira convocação, e às 15h00 em segunda e última convocação, para a eleição dos

delegados da XXVIII AND – Assembleia Nacional Deliberativa.

A XXVIII AND será realizada na cidade de Recife (PE), no período de 26 a 30 de novembro de 2018 e deliberará

sobre os seguintes temas: “1. O SINAL dos Próximos Anos”, “2.Reestruturação das Carreiras” e “3. Campanha

Negocial (política salarial, gestão do trabalho e QVT): pauta de reivindicações e formas de mobilização”, conforme

Edital de Convocação publicado no Apito Brasil 121, de 16/07/2018.

O período para inscrição de candidaturas será desde a data de publicação deste informativo até as 15h00 do dia

24/08/2018, por intermédio de e-mail para sinaldf@sinal.org.br. Poderão inscrever-se os servidores filiados ao

Sinal até 31 de julho de 2018. A AGR somente será encerrada quando for concluído o processo de eleição dos

delegados.

Ao encaminhar o pedido de inscrição, o candidato deverá enviar seu “slogan” ou “mensagem” aos servidores, no

tamanho máximo de 120 caracteres e uma foto recente, para montarmos o painel de divulgação das eleições e a

cédula eleitoral para votação eletrônica, se necessária.

Informamos que, se necessária, a Votação Eletrônica para eleição de delegados para a 27ª Assembleia Nacional

Deliberativa (AND), ocorrerá no dia 30 de agosto de 2018 – das 9h00 até as 19h00. Não haverá voto em papel.

Os delegados terão as despesas de transporte, hospedagem e alimentação pagas pelo Sinal Nacional e terão

pedido de liberação de ponto junto à administração do Banco Central para participar da XXVIII AND que se

realizará de 26 a 30 de novembro de 2018.

Rita Girão Guimarães 

Presidente do Conselho Regional 

Seção Regional Brasília
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