
SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E DE 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

SINDJUD-PE – SINDICATO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.329.853/0001-56, com 
sede na Rua Barão de São Borja, 288. Soledade, CEP 50.070-310, Recife/PE, através da 
Diretoria, neste ato representada pelo Presidente Alcides Campelo de Albuquerque 
Junior, no uso de suas atribuições estatuárias, pelo presente EDITAL, convoca os 
servidores filiados e em dias com as suas obrigações sindicais, para a Eleição de 
Diretoria e Conselho Fiscal  da entidade para o triênio 2020/2023, a ser realizada no 
dia 09/12/2020 das 8h00min às 19h00min, por meio de sistema fechado de votação 
virtual, contratado junto à empresa IncorpTech, em link a ser disponibilizado a todos 
os filiados previamente, com a realização de auditoria do processo eleitoral até o 
resultado final pela empresa The Perfect Link, tudo conforme aprovado na Assembleia 
Geral Ordinária realizada no dia 23/09/2020. As chapas deverão ser inscritas no prazo 
de 22/10/2020 à 10/11/2020, com secretaria funcionando das 13h00min às 
17h00min, na sede do sindicato. Ficam ainda os servidores filiados convocados para a 
Assembleia Geral Ordinária de eleição da Comissão Eleitoral a ser realizada no dia 
26/10/2020 (segunda-feira), às 14h30min, em primeira convocação, e às 15h00min, 
em segunda convocação, através da plataforma de videoconferência Google Meet 
(com link de acesso mediante realização de cadastro disponível no site do sindicato), 
tudo nos termos do Estatuto do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de 
Pernambuco (SINDJUD-PE), bem como do art. 5º da Lei da Lei 14.010/2020, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

Recife, 21 de outubro de 2020 

Atenciosamente, 

Alcides Campelo de Albuquerque Junior 
Presidente 


