
ELEIÇÕES SINDICAIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente edital, faço saber que no dia 30 (trinta) de maio de 2016, no 
período de 08h00 às 17h00, na sala dos oficiais de justiça, situado no sub solo 
do Fórum Des. Fenelon Teodoro Reis - Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312, 
Jardim Goiás, Goiânia/Goiás - CEP: 74805-480 serão realizadas as eleições 
gerais para composição da Diretoria Executiva, Conselho Diretor e Conselho 
Fiscal, do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do estado de Goiás – 
SINDOJUS - GO, para o triênio de 2016/2019, mediante escrutino de voto 
secreto de seus filiados, ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para 
inscrições das chapas, que correrá a contar do dia seguinte à publicação 
deste Edital. O requerimento de inscrição nos termos do artigo 38/40 do 
Estatuto, onde deverá ser feito por chapas completas com a assinatura de 
todos os requerentes indicando os candidatos e assinatura do termo de 
compromisso, feita por filiados efetivos em pleno gozo dos direitos e deveres 
estatutários, que estejam filiados no mínimo a 06 (seis) meses antes do registro 
da chapa, bem como declaração de próprio punho, afirmando possuir bons 
antecedentes e que não responde a processos criminais, com sentença 
condenatória transitada em julgado, dirigidas ao Conselho Fiscal. O Conselho 
Fiscal indicara 10 (dez) filiados, para a composição da Comissão Eleitoral. A 
secretaria da entidade situada na Rua 10, n.° 93, Sala 303, CEP 74.120-020, 
Setor Oeste, Goiânia – GO, funcionará no período destinado ao registro de 
chapas, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a 
sexta feira, onde se encontrará à disposição dos interessados pessoa 
habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao 
processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do 
correspondente recibo. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no 
prazo de 05 (cinco) dias, iniciado no primeiro dia útil depois de findado o prazo 
para inscrições das chapas, dirigida a comissão eleitoral, onde será cientificado 
o candidato impugnado para no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar 
contrarrazões, instruído o processo a Comissão Eleitoral decidirá no prazo de 
05 (cinco) dias quanto a procedência ou improcedência da impugnação. 
Havendo decisão pela procedência da impugnação será cientificado o 
candidato da chapa a Diretor Presidente para no prazo de 05(cinco) dias faça a 
substituição do candidato impugnando sob pena de indeferimento da chapa. No 
dia 15 (quinze) de maio de 2016, será baixada uma portaria pelo presidente do 
Conselho Diretor, relacionando as chapas inscritas e o parecer do Conselho 
Fiscal que tenha homologado as candidaturas. Caberá a Comissão Eleitoral, a 
organização da mesa receptora dos votos, apuração dos votos com a presença 
de fiscais das chapas e a proclamação da chapa eleita. Pedro Paulo Alves da 
Costa, Presidente. Goiânia, 18 de março de 2016. 
 

 


