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1.  OBJETIVO  

Fornecer diretrizes para realização das eleições sindicais. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
• Estatuto do Sindicato 

•  Regulamento Eleitoral 

 

3.  PROCEDIMENTO 

 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Verificar prazo para 
realização das 
eleições 

Em meados de janeiro de 2010, verificar no Estatuto da entidade, 
Capítulo IV – das Eleições, os prazos previstos para a eleição dos 
representantes da categoria e elaborar o calendário das eleições. 

Gerente Adm. 

Revisar o 
Regulamento 
Eleitoral 

Revisar o Regulamento Eleitoral de acordo com o Estatuto, para 
aprovação e assinatura do Presidente 

Presidente 

Assessor 
Jurídico 

Gerente Adm 

Redigir e Publicar 
Edital de Eleições 
Sindicais 

Redigir o Edital de acordo com as instruções do Regulamento 
Eleitoral e publicá-lo dentro do prazo previsto no calendário. 

Gerente 
Adm/Secretária 

Documentação dos 
candidatos e 
Registro de Chapas.  

 
Receber a documentação dos candidatos (ver exigências 
estatutárias) juntamente com o (s)  requerimento(s)  de registro de 
chapa (s), assinado por um dos seus  integrantes e registrar  a (s) 
chapa (s)  concorrente (s) em livro próprio. 
  

Gerente Adm/ 
Secretária 

Ata e Publicação 

 
Lavrar ata de encerramento do prazo para registro de chapa e 
publicar em jornal a (s) chapa (s) concorrente (s) dentro do prazo 
estipulado no Regulamento Eleitoral. 
 

Gerente Adm/ 
Secretária 

Listagem dos 
eleitores e 
convocação dos 
associados 

O Dep. Financeiro prepara a listagem dos eleitores aptos de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regulamento Eleitoral. 
Elaborar a convocação e enviá-la aos associados aptos a votarem 
(listagem). 

Gerentes 

Mesa 
coletora/apuradora 

Compor a mesa coletora/apuradora de votos e enviar aviso das 
eleições aos componentes. 

 Presidente/ 
Gerente Adm. 
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4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  
         Não há 
 
 

5.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de 
Retenção Descarte 

Processo 
Eleitoral 

Sala da Gerente 
Administrativo 

Encadernação Quadriênio  Permanente - 

 

Cédulas de Votação  Confeccionar as cédulas de votação, conforme instruções do 
Regulamento eleitoral. 

  
Gerente Adm/ 
Colaboradores 

Preparação da 
Assembléia de 
eleições 

 
Preparar o material a ser utilizado na Assembléia, tais como,  
cabine para votação , Urna,  cédulas de votação, listagens,  
canetas, e outros pertinentes. 
 

 
Gerente Adm/ 
Colaboradores 

Realização da 
assembléia  

Realizar a assembléia para votação com a presença dos mesários e 
ao término do prazo lacrar a urna que contém os votos 

Mesários 

Ata de votação e Ata 
de Apuração 

Lavrar ata geral de votação. Apurar os votos. Lavrar ata geral de 
apuração e fazer a declaração dos eleitos. 

Mesários e 
Presidente da 
Mesa 

Posse dos novos 
membros 

Marcar a posse dos novos membros e encaminhar o convite. 
Presidente e 
Gerente Adm. 

Elaboração do termo 
de posse 

Elaborar o termo de posse e realizar a solenidade de posse. 
Presidente e 
Gerente 
Administrativo 

Realização da 
assembléia  

Realizar a assembléia para votação com a presença dos mesários e 
ao término do prazo lacrar a urna que contém os votos 

Mesários 

Registro do termo 
de posse 

Registrar em cartório o processo eleitoral, conforme exigência do 
mesmo. 

Gerente 
Administrativo 

Processo eleitoral Montar e encadernar o processo eleitoral. 
Gerente 
Administrativo 


