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ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR DA UFRGS, SEÇÃO SINDICAL DA ATENS SINDICATO NACIONAL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO 

FISCAL DA ATENS UFRGS SEÇÃO SINDICAL PARA O TRIÊNIO 2020-2023 

O Presidente da Diretoria da ATENS/UFRGS – Seção Sindical, no uso das atribuições, convoca os 

sindicalizados da ATENS/UFRGS para as eleições aos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal para o 

triênio 2020-2023, em conformidade com Regimento da ATENS/UFRGS.  

1.  A realização das eleições dar-se-á através de votação eletrônica, no período das 8h às 19h, do dia 31 

de agosto de 2020, via internet por meio de sistema contratado pelo ATENS-SN, no qual cada eleitor 

receberá, na véspera da eleição, um e-mail com o link e tutorial para votar. 

2. Poderão votar e ser votados os membros sindicalizados que atendam ao Art. 42 do Regimento da 

ATENS UFRGS. 

3. A votação destina-se a eleger: 

3.1 Diretoria, conforme Art. 27 do Regimento, composta de: 

- Presidente 

- Vice-Presidente 

- Secretário Geral 

- Diretor Administrativo e Financeiro 

- Diretor de Assuntos de Aposentadoria 

- Diretor de Políticas de Carreira 

- Diretor de Comunicação e Políticas Socioculturais 

- Diretor de Política Sindical 

3.2 Conselho Fiscal, conforme Art. 33 do Regimento, composto de: 

- 3 (três) membros titulares e 

- 3 (três) membros suplentes. 

4. Seguem este Edital os seguintes anexos: 

4.1 ANEXO 1 - Calendário Eleitoral 

4.2 ANEXO 2 - Requerimento de Inscrição de Candidaturas à Diretoria; 

4.3 ANEXO 3 - Requerimento de Inscrição de Candidaturas a Conselho Fiscal. 

5.  A inscrição de chapas aos cargos acima se dará através do preenchimento do requerimento de 

inscrição de candidaturas, Anexo 2 e 3 deste edital, disponíveis na página da ATENS UFRGS: 

www.atensufrgs.org.br ou solicitado aos e-mails: atensufrgs@gmail.com ou 

comissaoeleitoralatensufrgs@gmail.com. 
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5.1 Os requerimentos de inscrição de candidaturas (Anexo 2 e 3) deverão ser entregues, via e-mail, 

tudo em forma digital legível, para: comissaoeleitoralatensufrgs@gmail.com; devidamente 

preenchido e assinado pelo candidato a presidente - no caso de eleição para Diretoria, e assinado 

pelo candidato a conselheiro fiscal titular-  para eleição para Conselho Fiscal. 

5.2 Será um dos critérios de elegibilidade das chapas que a respectiva nominata de candidaturas 

apresente candidatos para todos os cargos indicados no item 3 deste Edital, inclusive todos os 

suplentes se houver. 

6.  A homologação das chapas inscritas se dará com base nas disposições do Regimento ATENS 

UFRGS e deste Edital. 

7.  A divulgação das chapas inscritas e homologadas bem como da lista de eleitores, se dará através da 

página da ATENS UFRGS. 

8. Recursos em relação a candidatos e ou eleitores deverão ser encaminhados por e-mail: 

comissaoeleitoralatensufrgs@gmail.com, à Comissão Eleitoral através de requerimento justificado e 

assinado, observando o prazo estabelecido no Anexo 1 – Calendário eleitoral. 

8.1 O requerimento referido acima deverá estar identificado com o nome completo do requerente, 

assinatura e cópia de documento de identidade com foto, tudo em forma digital legível enviado por 

e-mail a Comissão. 

9. Todos procedimentos com relação ao processo eleitoral estão previstos no Regimento e disponíveis 

no site da ATENS UFRGS.  

10.  Casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral responsável por conduzir o processo de 

eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da ATENS UFRGS Seção Sindical para o triênio 2020-2023. 

11. Os resultados da eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal serão homologados na Assembleia Geral 

do dia 10 de agosto de 2020, conforme Regimento ATENS/UFRGS. 

 

Porto Alegre, 29 de maio de 2020. 

 

 

 
Marco Antonio Schuck 
Presidente da Atens-UFRGS Seção Sindical 
 


