
 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DE TIMON – SINSEP 

CNPJ: 23.531.813/0001-03 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E PRAZOS PARA ELEIÇÃO SINSEP TIMON ANO 2021 

  

A Comissão Eleitoral responsável pelo processo eleitoral para renovação da Diretoria e do 
Conselho Fiscal torna públicos o Regimento Eleitoral e convoca: 

  

Item I: Qualquer servidor filiado do SINSEP que tiver interesse em se candidatar nas 
eleições 2021/SINSEP, nos termos do regimento publicado no 
site www.sinseptimon.org.br, FICA CONVOCADO para comparecer na sede do sindicato, 
situado na Rua Coronel Falcão, nº 342, centro, Timon-MA, no horário entre 8h e 13h do dia 
10 de maio de 2021, (segunda-feira). 

Item I-A - Os formulários e editais podem ser baixados pelo site www.sinseptimon.org.br, 
na guia DOCUMENTOS > EDITAIS 

  

Item II – O interessado em concorrer deverá apresentar a documentação nos termos do Art. 
5º do Regimento Interno, disposto, apresentando assinados os documentos, de forma 
presencial ou pelo e-mail sinsep-timon@outlook.com: 

  

Item II-A - O registro da chapa, assinado por qualquer dos candidatos que a integra, será 
endereçado à Comissão Eleitoral, em duas vias (se presencial) ou uma via só (se por e-
mail) e instruído com os seguintes documentos: 

Requerimento de Inscrição; 

Ficha de qualificação do candidato, assinadas pelo candidato contendo nome, filiação, 
data do nascimento, local do nascimento, estado civil, residência atual, número de 
inscrição no CPF, número do PASEP, número da Carteira de Identidade, nome da 
secretaria de origem e órgão de lotação, data de admissão e cargo que ocupa, telefone, 
e-mail; Cópias dos três últimos contracheques, da Carteira de Identidade e do CPF, da 
portaria de nomeação ou termo de posse; 

Item III – Todos os procedimentos da eleição constam no regimento das eleições e compete 
ao candidato observar os prazos constantes no cronograma do item IV 

Item IV – Não será permitida a inscrição de chapa fora do prazo estabelecido na tabela: 

Evento Prazos 

Divulgação do edital 07/05/2021 

Inscrições 10/05/21 a 14/05/21 

Divulgação das chapas inscritas 17/05/2021 

Prazo de impugnações de chapas17/05/21 a 19/05/2021 



 

Divulgação do eleitorado 20 dias antes das eleições 

Indicação de fiscais 48hs antes da eleição 

Período de campanha 17/05/2021 à 30/05/2021 

Eleição 31/05/2021, das 8h as 16h 

Divulgação do resultado Até 03/06/2021 

Interposição de recurso Até 72 horas do resultado 

Resultado dos recursos Até 08/06/2021 

Resultado Final 10/06/2021 

  

  

Item V – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Item VI - Este Edital entra em vigor na data da publicação e é parte integrante do 
Regulamento Interno das Eleições. 

  

Timon-MA, 07 de maio de 2021. 

  

Comissão Eleitoral 

 


