
 

NÃO HÁ CIDADANIA PLENA SEM SERVIÇOS PÚBLICOS! 

Circular Eleitoral ADUNESP 2/2019 

São Paulo, 10 de julho de 2019. 
 

  
PARA: TODAS AS SUBSEÇÕES SINDICAIS DA ADUNESP S. SINDICAL,  
REPRESENTANTES DE BASE E MILITANTES DA ADUNESP S. SINDICAL. 
 

 
REF.: CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS LOCAIS 
   

A Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável pela organização das eleições para a 

Diretoria da Adunesp S. Sindical, a serem realizadas nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2019, solicita 

que as subseções locais enviem os nomes que irão compor a respectiva Comissão Eleitoral Local 

(CEL), sendo: um presidente e dois mesários. A CEL pode ser composta por membros da direção da 

Subseção, Representantes de Base, docentes de base ou funcionários das Subseções. Nos dias da 

eleição, ao menos um dos três indicados deverá estar no local de votação. 

Nos campi de São Vicente e Bauru, caberá aos Representantes de Base da Adunesp montar 

a CEL. O campus de Sorocaba, embora não disponha de subseção ou Representante de Base eleito, 

tem um número expressivo de filiados e, por isso, poderá ter a eleição organizada por militantes de 

base da Adunesp que tenham disponibilidade para tal. 

Os docentes dos demais campi onde houver filiados, mas não for constituída comissão eleitoral 

local, poderão votar na urna fixa na sede da Adunesp, em São Paulo, ou em qualquer urna organizada em 

outros locais, na modalidade de “voto em trânsito”, conforme regulamentado pelo Regimento Eleitoral. 

O prazo de envio dos nomes para a Comissão Eleitoral Local (para 

adunesp@adunesp.org.br) é 30/7/2019, mas solicitamos, se possível, que nos informem o quanto 

antes. 
 

Demais orientações 

- Todos os detalhes relativos ao processo eleitoral encontram-se à disposição dos interessados no 

site da Adunesp (www.adunesp.org.br), entre eles o Regimento Eleitoral e o calendário completo 

do pleito. A inscrição de chapas junto à Comissão Eleitoral Central deve ser feita até as 17h do dia 

15/07/2019, na Secretaria da Adunesp S Sindical. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Fabio Stucchi Vannucchi  

Presidente da Comissão Eleitoral Central 
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http://www.adunesp.org.br/

