
ADITAMENTO AO EDITAL PARA
ELEIÇÕES DE DIREÇÃO DE BASE

A Secretaria de Organização e Política Sindical do Sintrajufe/RS, no uso de suas
atribuições estatutárias, publica o presente aditamento ao edital para eleições de Direções
de Base que serão realizadas no dia 13 de dezembro de 2022.

1- O prazo final para inscrição na eleição para Diretorias de Base fica prorrogado
até o dia 18 de novembro de 2022. A ficha de qualificação de candidato(a) permanece
disponível no saite do sindicato (ww.sintrajufe.org.br). A ficha de qualificação,
devidamente preenchida e assinada, pode ser entregue na sede do sindicato ou ser
enviada, digitalizada, para o e-mail sintrajufe@sintrajufe.org.br.

2- As diretorias de base serão eleitas em cada local de trabalho, em escrutínio direto e
secreto, pelos trabalhadores sindicalizados, lotados no respectivo local, e pelos
aposentados e aposentadas residentes nas cidades que compõem a jurisdição.
Considera-se local de trabalho cada uma das unidades judiciárias existentes em Porto
Alegre e no interior do estado.

3- Nos casos da Justiça Eleitoral e do Ministério Público da União, as diretorias de base
poderão ser regionais para cada um desses órgãos (JE e MPU), observando a mesma
proporção aplicada aos demais segmentos, facultando, aos diferentes ramos do MPU das
cidades de uma mesma região, a eleição regional tal qual previsto para a Justiça Eleitoral
no art. 42, §2º, do Estatuto do sindicato. No caso de Postos da Justiça do Trabalho e
Unidades Avançadas de Atendimento (UAAs) da Justiça Federal que possuam menos de
05 servidores(as), a eleição de direção de base poderá, a critério dos servidores(as) de
cada local, ser realizada conjuntamente com a cidade-sede.

4- Os demais prazos e regras previstos no edital anterior permanecem inalterados.

Porto Alegre, 10 de novembro de 2022.
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