
SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

Fundado em 16 de julho de 1977

Rio de Janeiro, 12 de março de 2022. 
CIRC/SEPE/RJ/001/2022.

Companheiras/os,

A Coordenação Geral convoca reunião do  Conselho Deliberativo Estatutário (CD), que será

realizado neste próximo dia 12 de março (sábado), a partir das 14 horas – EM FORMATO HÍBRIDO.

Podendo a participação ser presencial ou remota (via plataforma Zoom).

Informamos que o credenciamento será do dia 08     até     10     de março   (23:59 h), impreterivelmente.

Seguem abaixo as devidas orientações:

Credenciamento:

1. A inscrição no GOOGLE FORMS deverá ser feita individualmente         –         1         (um)         e-mail         por  

inscrição pelo  link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC_8o-CJEUfLu5e2t-

McHZspULQ1r31JoxyVBxVBHrSpNZWg/viewform.

2. As inscrições dos representantes (direção central, núcleos, regionais e de base) serão

UNICAMENTE ATRAVÉS DO GOOGLE FORMS.

3. Sobre os 03 representantes de base, permanecem os três (03) representantes de base eleitos

em  cada  núcleo/regional/aposentados  até  o  1º  CONSELHO  DELIBERATIVO  de  2020,

realizado em fevereiro - conforme critério já realizado anteriormente.

4. Sobre os  03 representantes  da direção de  núcleos/regionais: caso  haja         mudança   nesta

representação (direção) deverá ser enviado e-mail, informando os novos nomes até o dia 10 de

março (VIA A INSCRIÇÃO NO GOOGLE FORMS)

Calendário:

Dia 08/03
Início do credenciamento dos diretores e representantes de base eleitos.

Dia 10/03
Término do credenciamento para o CD, às 23:59 hs.
Prazo final para o envio de e-mail com novos nomes dos diretores conselheiros.
Prazo final solicitação de ajuda para pacote de dados À TESOURARIA do SEPE RJ;
Sistematização das propostas apresentadas ao CD.

Dia 11/03:
Divulgação da lista de credenciados devidamente numerados para o sorteio.
Envio das propostas para os conselheiros.

Saudações Sindicais,

Coordenação Geral do SEPE/RJ
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