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NORMAS ELEITORAIS DO SINTEF-PB PARA O BIÊNIO
Junho-2022/Junho-2024

Em reunião no dia 11 de abril de 2022, a Comissão Eleitoral, instituída
pela Plenária Estadual realizada em 29 de março de 2022, aprovou as Normas
Eleitorais que regulamentarão as Eleições para a Diretoria Estadual, o
Conselho Fiscal e as Coordenações Municipais dos Campi. As Normas
Eleitorais estão organizadas pelos artigos que se seguem e foram elaboradas à
luz do estatuto aprovado em 16 de outubro de 2016, disponível para download
na homepage do sindicato.

Art. 1° - A Eleição será para o biênio Junho-2022/Junho-2024; 

Art. 2° - Ocorrerão três eleições simultâneas e independentes: uma para
a Diretoria Estadual, uma para o Conselho fiscal e uma eleição para as
Coordenações Municipais.

I - As inscrições para a Diretoria Estadual e para as Coordenações
Municipais deverão ser feitas, exclusivamente, através de chapas completas,
contendo o nome e as matrículas SIAPE de todos os candidatos sindicalizados,
por meio de formulário padrão (conforme anexos I e II). 

II – Conforme os artigos 30 e 47 do estatuto do SINTEF-PB, as chapas
deverão seguir a seguinte configuração:

a) Chapa para a Diretoria Estadual (composta de 22 membros, sendo 17
titulares e 05 suplentes); 

b) Chapa para a Coordenação Municipal (composta de 6 membros,
sendo 3 titulares e 3 suplentes).

III – As inscrições para o Conselho fiscal deverão seguir o que está posto
no artigo 49 do estatuto do SINTEF-PB, sendo feitas individualmente,
independentemente das chapas, contendo o nome e a matrícula SIAPE de
todos os candidatos sindicalizados, por meio de formulário padrão (conforme
anexo III).

a) O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros titulares e 03
(três) membros suplentes, e serão eleitos nos municípios onde haja base
organizada do SINTEFPB;

b) Os três primeiros mais votados para o Conselho Fiscal serão os
membros titulares e os 3 subsequentes os suplentes. 

IV - Não poderão candidatar-se à direção do sindicato ou à Coordenação
Municipal os filiados que ocupem cargos na Direção dos Campi do IFPB, ou
que ocupem cargos de confiança, Cargo de Direção (CD) ou Função
Gratificada (FG). 

V - Somente poderão candidatar-se aos cargos da Coordenação
Municipal dos Campi os servidores sindicalizados que estejam lotados no
referido campus. 

VI - O servidor não poderá candidatar-se simultaneamente para os
cargos da Diretoria Estadual e para cargo de alguma Coordenação Municipal. 

VII – O servidor não poderá candidatar-se ao cargo de Diretoria Estadual
ou de Coordenação Municipal por mais de dois mandatos consecutivos. 
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VIII – Os mandatos de todos os cargos eletivos em
questão terão duração de 02 (dois) anos.
 

Art. 3° - O período de inscrições de chapas para concorrer à Diretoria
Estadual, às Coordenações Municipais, e das candidaturas ao Conselho Fiscal
ocorrerá do dia 20 ao dia 26 de abril de 2022.

I – As inscrições serão realizadas através de Formulário para inscrição
enviado por meio eletrônico, em formato PDF, para o e-mail
eleicaosintefpb@sintefpb.org.br.

II – Somente será aceita inscrição via e-mail, desde que o envio seja feito
até as 23:59h, do dia 26 de abril de 2022 (data e hora confirmadas pelo envio
do e-mail).

III - Não serão aceitas quaisquer inscrições sem documentação
completa. As inscrições serão homologadas pela Comissão eleitoral e o
resultado da homologação será divulgado no dia 27 de abril de 2022, no site do
SINTEF-PB.

IV - A interposição de recursos quanto ao indeferimento de inscrições
deverá ser encaminhada para o e-mail eleicaosintefpb@sintefpb.org.br no
prazo de 27 a 28 de abril de 2022. A homologação das Chapas e das
candidaturas individuais ocorrerá dia 29 de abril de 2022.

Art. 4° - Serão indeferidas as inscrições em que:
I - O candidato ao Conselho Fiscal também esteja participando de

alguma chapa para a Diretoria Estadual ou Coordenação Municipal;
II - A chapa para a Diretoria Estadual contenha candidatos inscritos

simultaneamente para uma das Coordenações Municipais;
III – os formulários de inscrição não apresentem todas as assinaturas

dos respectivos membros das chapas.

Art. 5° - As chapas serão inscritas junto à Comissão Eleitoral a quem
caberá fazer o registro e a homologação.

Parágrafo único – Recomenda-se a observação da paridade de gênero
na composição das chapas, sendo indeferidas aquelas que não apresentarem
pelo menos 30% de mulheres, conforme o parágrafo 5º do artigo 54 do estatuto
do SINTEFPB.

Art. 6° - Em caso de indeferimento da inscrição de alguma chapa para a
Diretoria Estadual ou para Coordenação Municipal, será dado prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas para interpor recursos junto à Comissão eleitoral,
após a divulgação do registro dos nomes dos inscritos.

Art. 7° - Em caso de indeferimento de nome de algum postulante a
membro do Conselho Fiscal, será dado prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas para interpor recursos junto à Comissão eleitoral, após a divulgação do
registro dos nomes dos inscritos. 

Art. 8° - A votação será realizada unicamente no dia 18 de maio de
2022, das 8h às 20h, sendo um local por campus, a serem divulgados pela
Comissão Eleitoral.
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I – Poderão votar e ser votados os filiados quites com suas obrigações
financeiras para com o sindicato e que tenham no mínimo 60 (sessenta) dias
de sindicalização, contados antes do pleito

II – Os servidores filiados ao SINTEF-PB poderão votar em trânsito para
a chapa da Diretoria Estadual e para o Conselho Fiscal, mediante
apresentação de documento oficial com foto.

Art. 9° - A apuração dos resultados e a divulgação dos eleitos será
iniciada, imediatamente após o final da votação, no mesmo local da votação. 

Parágrafo Único - As Comissões eleitorais municipais ficarão
encarregadas da apuração dos votos das três eleições, e envio dos resultados
para a Comissão Estadual fazer a totalização de votos e divulgação dos
resultados. 

Art. 10° - Em caso de contestação dos resultados das eleições, fica
estabelecido o prazo para interposição de recursos de até 48h (quarenta e oito)
após a divulgação do resultado. Via o e-mail
eleicaosintefpb@sintefpb.org.br.

Art. 11° - Serão consideradas eleitas e serão empossadas, as chapas
que obtiverem o maior número de votos válidos e os candidatos mais votados
para o Conselho Fiscal.

 
Art. 12° - As Comissões Eleitorais Municipais, encarregadas de receber

e apurar os votos de seus respectivos campi. Será composta por um
servidor(a) escolhido(a) pela comissão eleitoral em conjunto com as
Coordenações municipais.

Art. 13° - Os fiscais serão indicados pelas Chapas Inscritas à Comissão
Eleitoral até o dia 16 de maio de 2022.

Art. 14° - Os casos omissos serão resolvidos, nos limites de suas
atribuições, por esta Comissão Eleitoral.

Fabrício de Sousa Morais                                    Janaina da Silva Bezerra
Comissão Eleitoral do SINTEFPB Comissão Eleitoral do SINTEFPB

Zuila Kelly da Costa Couto Fernandes de Araújo
Presidente da Comissão Eleitoral do SINTEFPB
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA
DIRETORIA ESTADUAL DO SINTEFPB

BIÊNIO Junho- 2022/junho-2024

Nome da chapa:

Data da Inscrição:

NOME Mat.
SIAPE CAMPUS ASSINATURA
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ANEXO II – FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO SINTEFPB

BIÊNIO Junho- 2022/ junho-2024

Nome da Chapa:
 
Campus: 

Data da Inscrição: _/ _  / 

NOME Mat.
SIAPE ASSINATURA
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ANEXO III — FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL
PARA O CONSELHO FISCAL DO SINTEFPB

BIÊNIO Junho- 2022/junho-2024

REQUERIMENTO

Assunto: inscrição de candidatura para o Conselho Fiscal 

Pelo presente, solicito a minha inscrição para candidatura a membro do
Conselho Fiscal, conforme estabelecido pelo estatuto do sindicato.

Meus dados funcionais estão descritos abaixo. 
No aguardo do deferimento, antecipamos agradecimentos. 

Nome:

Função

Setor:

Campus:

Local e data:

Assinatura do candidato:


