
Edital de convocação 
de eleições

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar em 
Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS DO SINDICATO DOS 
AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EM ESTABELECIMENTOS 

PARTICULARES DE ENSINO NO DF- SAEP-DF.                                                 

A presidente do SAEP-DF, no uso de suas atribuições, convoca eleições gerais a fi m de eleger 
novos integrantes efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal do sindicato e Delegados 
representantes junto à Federação, cujos mandatos terão vigência no triênio com início em 18/
11/2009 e fi nal em 17/11/2012. A votação ocorrerá nos dias 1/10/2009 e 2/10/2009 no horário 
de 9 as 19 horas, nos seguintes locais: uma urna fi xa na sede do sindicato, localizado no SCS 
Qd. 01, Bloco K, 2º andar, sala 202, Ed. Denasa, Brasília-DF, e urnas itinerantes percorrendo 
os locais de trabalho dos associados no Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Guará I e II, 
Candangolândia, Taguatinga, Vicente Pires, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, Sobradinho, 
Gama, Recanto das Emas, Santa Maria, São Sebastião, Riacho Fundo I e II, Planaltina, Park 
Way, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, em conformidade com o itinerário a ser divulgado pela 
comissão eleitoral eleita em assembleia. Em caso de empate, será realizada segunda votação 
nos dias 13 e 14 de outubro de 2009, das 09 às 19 horas, nos seguintes locais: uma urna 
fi xa na sede do sindicato e urnas itinerantes percorrendo os mesmos locais de trabalho da 
primeira votação, em conformidade com o itinerário a ser divulgado pela comissão eleitoral. 
A documentação para registro de chapa será entregue na sede do SAEP-DF, exclusivamente 
a funcionário designado pela comissão eleitoral, dentro do prazo que terá início no dia 07/08/
2009 e término no dia 21/08/2009, no horário de 8 às 12 e 14 às 18 horas. O presente edital 
será afi xado na sede do sindicato, escolas Arca de Noé, Unip, Aecb, Uniplan, Arco Íris, principais 
locais de votação. Brasília, 06 de agosto de 2009. Maria de Jesus da Silva, presidente.

Brasília, 6 de agosto de 2009


