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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ELEIÇÃO  DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DA PRODEPA NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

  

O SINDPD-PA, com base na cláusula (27ª do Acordo Coletivo de Trabalho vigente (ACT 

2018-2020), convoca os empregado(as) da PRODEPA, para participarem da eleição do 

representante dos empregados da PRODEPA no Conselho de Administração, exercício 2018/2020, 

obedecendo os seguintes critérios: 

I – Inscrições: 

 

1- Os empregados que desejarem se inscrever para concorrer ao pleito deverão efetuar suas 

respectivas inscrições no período de 20 a 24 de agosto de 2018, no horário de 10h às 15h, na 

sede da Associação dos Empregados da PRODEPA - AFCPD. 

    2 - Não poderão concorrer: 

2.1 - Empregados contratados por prazo determinado, estagiários, bolsistas, etc.; 

2.2 - Empregados que estejam cumprindo período de experiência; 

2.3 - Empregados que exerçam função de confiança ou Comissionados. 

II - Eleição: 

  

1 - A eleição será realizada no dia 29/08/2018, no horário de 09h às 15h30; 

2 - Funcionará 01(uma) Urna na sede da PRODEPA;. 

3 - A mesa eleitoral estará sob a responsabilidade da direção do SINDPD-PA que convocou as 

eleições; 

4 - A votação se dará através de cédula única contendo o(os)nome(s) dos concorrentes. 

5 - Não será permitida propaganda eleitoral às proximidades da urna de votação. 

6 - A urna será lacrada e assinada pelo(os) mesários e candidatos. 
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III – Apuração e Posse 

  

1 - A apuração será realizada no dia 29/08/2018, a partir das 16h, na sede da PRODEPA. 

2 - No ato da apuração será permitida a presença dos eleitores e candidatos que tenham 

interesse em acompanhar os resultados da eleição. 

3 – 3 3 - Serão consideradas nulas as cédulas que: 

3.1 - Não Contiverem a assinatura de pelo menos um membro da comissão; 

3.2 -  Contiverem qualquer espécie de rasuras; 

4 - Ao final da apuração, será elaborada uma ata correspondente para divulgar o resultado da 

eleição; 

5- O SINDPD-PA encaminhará à presidência da PRODEPA listagem contendo os nomes dos três 

(03) candidatos mais votados, (lista tríplice) para escolha do representante no Conselho de 

Administração, que observará preferencialmente como critério o candidato mais votado. 

  

   

Belém, 17 de agosto de 2018. 

    

 
 

  
Débora Sirotheau Siqueira Rodrigues 

Presidente 
 
 
 

 
 
 


