EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO III CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDSAUDE – RN
A Diretoria Estadual do SINDSAÚDE-RN, convoca a realização do III CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO
ESTATUTÁRIO, conforme define o seu estatuto.
1-DA REALIZAÇÃO DO III CONGRESSO
O III Congresso ocorrerá nos dia 10 e 11 de agosto de 2018, no IFRN, Av. Salgado Filho, Natal/RN.
A partir deste edital se estabelece o PERÍODO PRÉ CONGRESSUAL que se estabelece ate a realização
do Congresso, cumprindo-se o seguinte cronograma.
Eventos do período Pré-Congressual Data
Divulgação do edital de convocação do Congresso
09 de Maio de 2018
Inscrição de teses 14 de Maio a 04 de junho de 2018
Realização de Assembleias 07 de Junho a 01 de agosto de 2018
Realização do Congresso 10 e 11 de Agosto de 2018
A escolha dos delegados será na proporção de 1 para 35 trabalhadores (as) com fração de 30 por meio de
eleição direta realizada em assembleias e reuniões nos locais de trabalho.
2- DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO
Divulgar este edital na página, site do Sindicato, e outros tipos de rede sociais e nos locais de trabalho
por meio de impressos.
3- DA INSCRIÇÃO DE TESES
Qualquer sócio do SINDSAÚDE que componha um grupo mínimo de 10 pessoas poderá inscrever teses
no período de 14 de maio a 04 de Junho de 2018.
As teses deverão ser entregues ate às 17h do dia 04 de junho, na sede provisória do Sindsaúde, Rua Mermoz, 187, Cidade Alta, Natal-RN
As teses deverão ter no mínimo 10 (Dez) laudas. Deverá ser feito um resumo da tese em 2 (duas) laudas
para serem debatidas nas assembleias e reuniões de escolha de delegados.
Os textos deverão ter a seguinte formatação:
• Fonte: Times New Roman;
• Tamanho: 12
• Espaçamento: 1,5
A tese original e o resumo deverão ser entregues impressas e digitalizadas em CD. Que serão serão
reproduzidas.
4- DA COMPOSIÇÃO DAS TESES
Deverão ter o seguinte formato:

1- Conjuntura
2- Reformulação do Estatuto
REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS PARA ESCOLHA DOS DELEGADOS
As assembleias de escolha dos delegados para o III CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDSAÚDE
ocorrerão de 07 de junho a 22 de julho de 2018 nos locais de trabalho.
As datas das assembleias deverão ser divulgadas 07 dias antes de sua realização no local de trabalho e
meios de comunicação do sindicato.
A escolha dos delegados será precedida de uma apresentação de teses por seus representantes que
terão o limite máximo de 10 minutos para sua defesa.
Será aplicada a proporcionalidade entre as chapas para escolha dos delegados(as) dentro do número de
vagas definidos por local de trabalho.
Qualquer servidor/trabalhador da saúde poderá se associar até a realização das assembleias de escolha
dos candidatos.
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