
 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO 
ESTADO DO MARANHÃO-SINFA/MA 
 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICIAIS. O presidente do 

Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Estado Maranhão – 

SINFA/MA, abaixo assinado, em obediência às disposições estatutárias, e 

considerando que a primeira chamada para registro de chapa(s) concorrente(s) 

às eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal da referida instituição não se 

cumpriu no prazo de cinco dias, a contar da data da publicação do Edital, em 

12 de janeiro de 2022, nas redes sociais e no Jornal Pequeno (Art. 59 do 

Estatuto), renova a convocação para os Servidores do Grupo AFA (Atividade 

de Fiscalização Agropecuária) participarem do pleito, marcado para 18 de 

fevereiro de 2022, e destinado ao mandato no triênio de 27 de fevereiro de 

2022 a 27 de fevereiro de 2025, a transcorrer das 8h às 17h da data supra, na 

sede do sindicato, na Avenida Castelo Branco, nº 333, Edifício Comercial São 

Francisco, sala 8 - térreo, Bairro São Francisco.  O prazo para inscrição de 

chapa será de até cinco dias contados da data de publicação do presente 

Edital. O requerimento para registro de chapas deverá ser dirigido à Comissão 

Eleitoral e protocolado exclusivamente na Secretaria do Sindicato, no endereço 

acima, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 horas, por qualquer 

um dos componentes da chapa, juntados os documentos constantes das 

disposições estatutárias. O processo será conduzido por uma Comissão 

Eleitoral, com o fim especifico, podendo cada chapa indicar um representante 

para acompanhar os trabalhos. No dia do pleito mesas coletoras e apuradoras 

de votos poderão ser instaladas nos locais de trabalho, bem como poderá 

haver coleta itinerante de sufrágios, que percorrerá locais a critério da 

Comissão Eleitoral (Art. 74, caput e §2º do Estatuto). Caso não haja 

comparecimento mínimo de 50% mais um dos votantes aptos (quites com suas 

obrigações sociais), será convocada nova eleição, nos termos do Estatuto do 

SINFA/MA.  

 

 


