
 
 

SINAL - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS 
AUTÁRQUICOS NOS ENTES DE FORMULAÇÃO, PROMOÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA MOEDA E DO CRÉDITO – SEÇÃO 
REGIONAL SALVADOR. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL ORDINÁRIA 

Conforme Edital publicado no Apito Brasil nº 121, de 16/7/2018,  de 26 a 30 de 
novembro de 2018 será realizada a XXVIII Assembleia Nacional 
Deliberativa (AND), em Recife (PE), com o tema "O SINAL dos Próximos 
Anos", que debaterá os seguintes assuntos: 

1.    O SINAL dos Próximos Anos; 

2.    Reestruturação das Carreiras; 

3.    Campanha Negocial (política salarial, gestão do trabalho e QVT): pauta de 
reivindicações e formas de mobilização. 

A delegação de Salvador será composta por quatro delegados, três eleitos e 
um membro nato, representando o Conselho Regional. 

Os delegados terão as despesas de transporte, hospedagem e alimentação 
custeadas pelo SINAL, bem como pedido de liberação de ponto solicitado à 
administração do Banco Central. 

Desta forma, nos termos do artigo 45, inciso I, alínea "b", do Estatuto, 
convocamos os filiados para a Assembleia Geral Regional Ordinária (AGRO), a 
ser realizada no período de 28 a 30 de agosto de 2018, para escolha, por 
votação eletrônica (VE), dos delegados à XXVIII AND, conforme abaixo:  

1.    Inscrições de candidatos a delegado: de 14 a 24 de agosto de 2018; 

2.    Votação eletrônica (AGRO): das 9h de 28 de agosto às 18h de 30 de agosto 
de 2018. 

Poderão candidatar-se os filiados até 31 de julho de 2018, que estejam em 
situação regular com o Sindicato. As inscrições deverão ser feitas por meio de 
e-mail dirigido ao Sinal Salvador, para o endereço eletrônico 
sinalsal@sinal.org.br. 

O processo de votação eletrônica se dará no portal www.sinal.org.br.  Os 
computadores do Sinal Salvador estarão à disposição dos interessados que 
não disponham de acesso à internet. 

Caso haja dúvidas sobre a VE ou necessidade de senha, contate a equipe de 
suporte pelo e-mail suporte@sinal.org.br ou ligue para o Sinal Salvador, 
telefones (71) 3237-4365 e 3332-0113. 

https://portal.sinal.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Convoca%C3%A7%C3%A3o-XXVIII-AND-25-a-30-de-novembro-de-2018.pdf
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