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MINEIRAS 

SEÇÃO SINDICAL DO ATENS SINDICATO NACIONAL  

AVISO DE ELEIÇÃO 

A Comissão Eleitoral da Associação dos Técnicos de Nível Superior da UFMG e outras IFES Mineiras 

- Seção Sindical do ATENS Sindicato Nacional, no uso de suas atribuições, conforme portaria de 
designação disponível em www.atens-sn.org.br, na aba “ELEIÇÕES”, convoca os sindicalizados 
da ATENS UFMG para as eleições dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, em 
conformidade com os Artigos 47 a 52 do Regimento da ATENS UFMG, e de acordo com as 
seguintes instruções: 
 
1 - Realização das Eleições: dias 27 e 28 de abril de 2021, no endereço www.atens-sn.org.br 
(ou outro endereço que oportunamente possa ser divulgado por questões técnicas). 

1.1 - A votação será por meio direto e escrutínio secreto, com urnas eletrônicas, via internet, 
no endereço www.atens-sn.org.br (ou outro endereço que oportunamente possa ser 
divulgado por questões técnicas). 

2 - Prazo para Registro de Chapas: a partir do dia 08 de abril de 2021 até o dia 19 de abril de 
2021. 

2.1 - Para se inscreverem, as chapas concorrentes deverão preencher o formulário disponível 
para download no sítio www.atens-sn.org.br, na aba “ELEIÇÕES”, ou outro endereço que 
oportunamente possa ser divulgado por questões técnicas, e encaminhar para o endereço 
eletrônico atensufmgssindical@gmail.com, devidamente assinada pelo candidato a Diretor 
Presidente da chapa. 

2.2 - A inscrição de candidatos ao Conselho Fiscal deverá ser individual. O candidato deverá 
preencher o formulário disponível para download no sítio www.atens-sn.org.br, na aba 
“ELEIÇÕES”, ou outro endereço que oportunamente possa ser divulgado por questões 
técnicas, e encaminhar para o endereço eletrônico atensufmgssindical@gmail.com, 
devidamente assinada. 

3 - Todos os procedimentos relativos ao processo eleitoral estão previstos no Regimento da 
ATENS UFMG e no Regimento Eleitoral da ATENS UFMG, disponível no sítio www.atens-
sn.org.br, aba “ELEIÇÕES”. 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2021 

 

 

Maria do Rosário Alves de Oliveira 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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