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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, faço saber aos associados do Sindicato dos 
Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e dos 
Trabalhadores com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado 
do Espírito Santo, que no dia 25 de novembro de 2019 
(segunda feira), no período de 8:00 as 17:00 horas, na sede do 
sindicato, sito a Avenida Getúlio Vargas, 247, Centro, Vitória-ES, será 
realizada a Eleição para composição da Diretoria Executiva e seus 
suplentes, Delegados representantes junto ao conselho da Federação 
(titular e suplente) a que está filiado este Sindicato, Conselho Fiscal 
titular bem como seus respectivos suplentes, ficando aberto o prazo 
de 24 de setembro de 2019  até o dia 03 de outubro de 2019, para o 
registro de chapas que ocorrerá a partir da publicação deste Edital, 
nos termos do Estatuto social da Entidade. 
 
O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos, 
será dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, podendo ser 
assinado por qualquer um dos candidatos da chapa. 
 
A Secretaria funcionará, no período destinado ao registro de 
chapas, no horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, onde se encontrará a disposição dos 
interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de 
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de 
documentação e fornecimento de recibos. 
 
O prazo para impugnação de candidatura será de 05 (cinco dias), 
após publicação do Edital com todas as chapas registradas. 
 
Caso, no processo eleitoral, não seja obtido o quorum de mais de 2/3 
(dois terços) em primeira convocação, será realizado a segunda 
convocação no dia 10 de dezembro de 2019 (terça feira).  
 
                                       Vitória (ES), 19 de setembro de 2019. 
 
                                          Josué King Ferreira 
                                            Diretor-residente 
  
 
 
 
 
 
 


