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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES DA DELEGACIA DA CHAPADA DIAMANTINA – MANDATO 2023-
2027 

APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DA BAHIA com CNPJ 14.029.219/0001-28, com sede na Av. Pe. 
Macário Maia de Freitas, S/N, Centro, Macaúbas/BA, através do Diretor da delegacia Sra. Maria Santos 
Oliveira, convoca todos os associados em dia com suas obrigações sindicais para participarem da eleição 
para os cargos da Diretoria da Delegacia e seus referidos Núcleos, titulares e suplentes (mandato 2023 a 
2027). A votação será realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2023, das 08:00 às 19:00 horas, havendo 
urnas fixas na sede da Delegacia e dos Núcleos Sindical, sendo que a Comissão Eleitoral poderá 
estabelecer outros locais com urnas fixas, bem como urnas itinerantes e seus roteiros. A inscrição de 
chapas deverá ser realizada no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte ao da publicação 
deste edital, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, na sede da 
delegacia, mediante requerimento protocolado perante os membros da Comissão Eleitoral, únicos 
responsáveis por receber e prestar informações sobre o processo eleitoral, devendo o requerimento 
estar acompanhado dos documentos previstos nas normas legais e nas normas internas que regem o 
processo eleitoral, a saber, Estatuto Sindical, Regulamento Eleitoral e Regimento Eleitoral, que estão 
afixados no mural destinado à publicação de todos os atos Comissão Eleitoral, na sede da Delegacia. No 
mural serão publicados todos os atos da Comissão Eleitoral que funcionará na sede da Delegacia 
Sindical, inclusive a publicação das chapas inscritas, a abertura de prazo para impugnação e notificações 
das chapas. A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes membros: Ângela Cristina Alcântara, 
Lucinalva Rego Cunha Nobre e Evandra Xavier da Silva.  Macaúbas/BA, 15 de março de 2023. Maria 
Santos Oliveira , Diretor/a da Delegacia Sindical da Chapada Diamantina - Macaúbas. 

 

 


