
                        31 de agosto de 2021 

PROCESSO ELEITORAL DO SINTEC-SP 

 
Senhores Técnicos  
 
Em continuidade ao processo eleitoral visando à composição da diretoria para o quinquênio 

2021/2026, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São 

Paulo, através do Edital de Convocação publicado em 18 de agosto de 2021 e boletim sindical data-

do de 23 de agosto de 2021, realizou a Assembleia Geral Ordinária para instauração do processo, 

fundamentado no artigo 6º do Regimento Eleitoral.  
 
Comunicamos que foi definida a Comissão Eleitoral, bem como estabelecida a forma de atendimento 

prestado pelo sindicato nesse período que, em caráter excepcional diante da atual situação de-
corrente da pandemia de coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas 
pelas autoridades com relação às reuniões presenciais, será feito de forma escalonada, seguin-

do um cronograma previamente estabelecido.  
 

A) INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
Publicado em 18/08/2021 (Jornal Folha de S. Paulo – Edição Mercado – Pag. A21).  

 
B) DEFINIÇÕES DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DE VOTAÇÃO, PRAZOS PARA REGIS-
TROS DAS CHAPAS E PRAZOS PARA IMPUGNAÇÕES 
Realização das eleições para o quinquênio 2021/2026: dias 15 e 16/10/2021 (sexta e sábado), 

das 08h00 às 17h00 e das 08h00 às 12h00, respectivamente;  
   

Sistema de votação:  voto Secreto por correspondência, com endereço postal a ser divulgado 

via boletim sindical; e voto direto, com uma urna instalada na sede do SINTEC-SP, localizado à 

Rua 24 de Maio, 104 – 12º Andar, conforme previsto no estatuto; 
 

Registro das chapas: o prazo para o registro das chapas concorrentes é de 31/08/2021 (terça-
feira) a 20/09/2021 (segunda-feira). Os requerimentos, assinados por qualquer dos candidatos 

que integram a chapa que requerer registro, devem ser endereçados à Comissão Eleitoral, em 

três vias, com os documentos necessários, previsto no artigo 15 do Regimento Eleitoral, e entre-

gues na secretaria do SINTEC-SP;  ou, ainda,  enviadas digitalizadas em formato PDF para o e-

mail comissaoeleitoral2021@sintecsp.org.br. 

 Continuação 



 
Prazos para impugnação: o prazo para impugnação das candidaturas/chapas será de 

21/09/2021 (terça-feira) a 29/09/2021(quarta-feira).  
 

C) HOMOLOGAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO ELEITORAL  

 
O atendimento presencial será realizado conforme cronograma abaixo, das 09h00 às 14h00. 

Dias: 31/08/2021, 01/09/2021 e 02/09/2021;  
Dias: 08/09/2021 e 09/09/2021;  
Dias: 14/09/2021, 15/09/2021 e 16/09/2021;  
Dias: 21/09/2021, 22/09/2021 e 23/09/2021; e 
Dias: 28/09/2021 e 29/09/2021.  

 
Esse cronograma, aprovado na assembleia do dia 28 de agosto de 2021, foi publicado no dia 31 

de agosto de 2021 (Jornal Folha de S. Paulo – Edição Mercado – Pag. A22).  
 
A secretaria também estará atendendo normalmente através do telefone (11) 2823-9555 e e-mail 

meg.santana@sintecsp.org.br durante todo o período eleitoral, de 31/08/2021(terça-feira) até 

29/09/2021(quarta-feira), exceto nos dias 06 e 07/092021 em virtude do feriado.  

 

 

 

 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 

“Juntos, Somos mais Fortes!” 

 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 

Bole�m Informa�vo do SINTEC-SP  31 de  agosto de 2021 


