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ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem convênios com Escolas e Universidades, como por exemplo o Colégio Objetivo,  Universidade Paulista,  
Unieuro, UPIS,  Uniplan,  Colégio e Faculdade Santa Terezinha, ALUB,  Unicesp - Faculdade Anhanguera (Antiga JK); 
- Facitec (Tag. Sul),- Fisk (Asa Norte) e outras. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 
trabalhadores em telecomunicações sindicalizados e seus dependentes 
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AVISO RESUMIDO DO EDITAL 

    
A Diretoria  do SINTTEL-DF, faz saber aos membros da categoria que, no dia  20.03.2012, serão 
realizadas eleições para composição de sua Diretoria, dos Delegados Representantes junto à Federação 
e do Conselho Fiscal, para cumprimento do mandato relativo ao período de 01/08/2012 a 31/07/2016. 
O prazo para registro de chapas será de 20 (vinte) dias, contados da data de publicação do presente 
Aviso. Os pedidos de registro de chapas serão dirigidos  à Comissão Eleitoral, formalizado em 03 
(três) vias, cada uma acompanhada dos documentos necessários e, apresentados  na  Secretaria do 
Sindicato que, durante o prazo para registro, funcionará, nos dias úteis, das 8 às l3 e das 14 às 17 
horas. O horário de votação será das 7:30 às 18:00 horas, ininterruptamente, sendo que,  os locais de 
realização de tais eleições, estão relacionados no Edital de Convocação, conforme disposto no Art. 6º  
do Regulamento das Eleições do SINTTEL/DF. Realizar-se-á a segunda votação no dia 04.04.2012. O 
Edital de Convocação supramencionado encontra-se afixado na Sede do Sindicato, bem como  nos 
quadros de avisos existentes nas empresas e, ainda publicado no Boletim informativo do 
SINTTEL/DF. Todo o processo eleitoral será regido pelo Regulamento das Eleições do SINTTEL/DF. 
 
 
      Brasília,  06 de janeiro de 2012. 
 
 

BRÍGIDO ROLAND RAMOS 
 Presidente 

 


