
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTES DOS LOCAIS DE TRABALHO DO 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
RIO DO SUL E REGIÃO (SINSPURS) 

 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Região (Sinspurs), por sua 

Presidente, convoca, nos termos dos artigos 38 a 40 do Estatuto do Sinspurs, todos os 

servidores públicos municipais dos municípios de Rio do Sul, Lontras, Laurentino, Aurora e 

Atalanta, para o Processo Eleitoral de Representantes dos Locais de Trabalho, cujo mandato 

será de 1 de abril de 2021 a 31 de março de 2023, observando-se o seguinte cronograma: 

 

• Eleições nos municípios de Laurentino, Lontras, Aurora e Atalanta: no período de 1 

de março de 2021 a 10 de março de 2021; 

• Eleições no município de Rio do Sul: no período de 8 de março de 2021 a 17 de março 

de 2021; 

• Posse: 1 de abril de 2021. 

 

1) Reputa-se importante tal representação dos eleitos, em razão da busca pela maior 

extensão dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo Sinspurs, o qual terá maior 

possibilidade de auxílio no cotidiano dos servidores, na luta pela na preservação de seus 

direitos; 

 

2) A Diretoria Executiva do SINSPURS realizará reuniões com os representantes eleitos a 

fim de proceder consulta, estudos, debates, elaboração de propostas, e formação, 

sempre que necessário; 

 

3) Cada local de trabalho poderá eleger dois representantes ou mais, devendo ser 

realizada reunião para proceder a eleição, tendo sua convocação afixada em mural do 

respectivo local;  
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4) A reunião prevista no item “3”, deverá estabelecer os critérios e tratar da organização 

do local de trabalho no dia da eleição, devendo ser registrado em ata, conforme anexo 

I, constando a assinatura de todos os participantes ao final do documento, que deverá 

ser encaminhado ao SINSPURS por meio do endereço eletrônico: 

sinspurs@sinspurs.org.br, ou, através do aplicativo de WhatsApp: (47) 98854-5305, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 

 

 

 

Rio do Sul, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

ARLETE DE SOUZA 
Presidente 
SINSPURS



 

ANEXO I 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
DOS LOCAIS DE TRABALHO DO SINDICATO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE RIO DO SUL E REGIÃO (SINSPURS) 

 

 

DATA: ____________________________ 

MUNICÍPIO: _________________________________________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO: _________________________________________________________ 

1) NOME DO TITULAR: _____________________________  TELEFONE: __________________ 

2) NOME DO TITULAR: _____________________________  TELEFONE: __________________ 

SUPLENTE: ______________________________________  TELEFONE: __________________ 

E-MAIL DE CONTATO: __________________________________________________________ 

 

Os servidores públicos municipais reunidos na data indicada, elegeram os representantes 

acima elencados como representante do local de trabalho conforme Edital de Convocação 

Para Eleição de Representantes dos Locais de Trabalho, publicado em 17 de fevereiro de 2021, 

cujo mandato será de 1 de abril de 2021 a 31 de março de 2023. 

 

A participação de todos servidores neste processo é muito importante, pois os representantes 

dos locais de trabalho são a voz e os ouvidos de todos os servidores. A participação neste 

processo faz do nosso sindicato uma entidade que representa um coletivo, uma junção de 

força e de ação a frente de diversas injustiças que ocorrem nos locais de trabalho, porém, 

também traz a grande missão dos servidores públicos em servir os munícipes sem olhar a 

quem. Podemos fazer a diferença, contamos com todos nessa caminhada. 

 

Os servidores abaixo-assinados atestam que participaram da reunião que deliberou e elegeu 

os representantes indicados acima como representantes deste local de trabalho, conforme 

edital: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


