
 

 

CNPJ.80.460.785/0001-14 – Código Sindical 02815-0 - Rua Felipe Schmidt, 390 - Sala 1.309 – Ed. Florêncio Costa - Centro - Florianópolis - SC. 

                             Caixa Postal 1576 – CEP - 88.010-001 - Fone/fax: (48) 223-5870 - sintagri@tecnicoagricolasc.com.br   

 

EDITAL CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS 
 

O SINTAGRI - Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio do Estado de Santa 

Catarina, com sede na Rua Felipe Schmidt, 390, Sala 1.309, Ed. Florêncio Costa, Centro, 

Florianópolis (SC), CEP 88 010-001, por seu Presidente, Antônio Tiago da Silva, no uso de suas 

atribuições estatutárias e de acordo com deliberação aprovada pela Diretoria Administrativa do 

SINTAGRI reunidos virtualmente no dia 20 de outubro DE 2020, informa que serão realizadas 

Eleições para Composição da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL e DELEGADOS 

REPRESENTANTES JUNTO À FEDERAÇÃO, Efetivos e Suplentes para a Gestão 2021/2024 desta 

Entidade, no dia 28 de novembro de 2020, no período das 09 às 15 horas de forma eletrônica 

conforme regulamento eleitoral.  

O Registro das Chapas deverá ser feito na Secretaria do Sindicato no horário das 9:30 

às 12 horas, no período de dez dias a contar da data de publicação deste aviso, em primeira e única 

convocação, nos termos estatutários. 

Em caso de empate entre as chapas mais votadas, considerar-se-á vencedora aquela 

cujo candidato a Presidente esteja formado a mais tempo na profissão. 

O prazo para impugnações será de 05 (cinco) dias após o encerramento do prazo para 

registro das chapas. 

As fichas de qualificação os editais bem como o regulamento eleitoral podem ser 

acessados através do Linck http://www.tecnicoagricolasc.com.br/noticias/eleicoes-do-sintagri-e-

atasc-2020/ 

  O Edital de Convocação da Eleição será publicado em jornal de circulação estadual 

e encontra-se afixado na Sede do Sindicato e será distribuído através das Diretorias Regionais do 

SINTAGRI e dos Núcleos Regionais dos Técnicos Agrícolas, bem como, circulará nos informativos da 

Categoria e em suas redes sociais. 

 

Florianópolis,  22  de outubro de 2020. 

 

Téc. Agr. Antônio Tiago da Silva 

PRESIDENTE 

EDITAL PUBLICADO NO JORNAL DIARIO CATARINENSE DE 22/10/20 NA 

PAGINA 02- PUBLICAÇÕES LEGAIS  
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