Congregação de Santa Doroteia do Brasil Sul
CNPJ 03.658.515/0009-29
www.santadoroteia-rs.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Ficam convocados os empregados do COLÉGIO SANTA DOROTEIA a participarem da eleição dos membros da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, de acordo com a Norma Regulamentadora – NR 5, da Portaria
n° 08 de 23/02/99 (a mesma encontra-se na íntegra na tesouraria do Colégio e na pasta da CIPA), baixada pelo
Ministério do Trabalho, a ser realizada conforme programação descrita a seguir:
DO OBJETIVO:
O objetivo do pleito convocado é a eleição de 02 (dois) representantes dos empregadores que comporão a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dos departamentos supracitados. Os empregados serão
representados com 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, todos escolhidos por voto secreto e classificados
conforme ordem decrescente de votos.
DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: De 15 a 20 de maio de 2019.
DA ELEIÇÃO (VOTAÇÃO):
Nos dias 21 a 22 de maio de 2019, no horário das 8h às 17 horas, na Secretaria do Colégio, para os empregados
do COLÉGIO SANTA DOROTEIA. Todos os empregados que desejarem depositar seu voto na urna deverão primeiro
assinar a Lista de Comparecimento. Somente após a assinatura, o condutor da urna entregará a Cédula de
Votação.
DAS REGRAS DE VOTAÇÃO:
A votação poderá ser direta (mediante assinatura de lista de comparecimento).
DA INSCRIÇÃO:
Os candidatos interessados deverão inscrever-se na SECRETARIA. Somente aqueles inscritos no período previsto
terão seus nomes registrados na cédula de votação.
DA APURAÇÃO DOS VOTOS:
A apuração dos votos será realizada no dia 23 de maio de 2019, às 10h30min, na Secretaria. Estarão presentes os
membros da Comissão Eleitoral. Todas as Cédulas de Votação deverão ser assinadas pelos membros da Comissão
Eleitoral depois de registrados os votos.
DA ANULAÇÃO DOS VOTOS:
Os motivos de ANULAÇÃO dos votos são os seguintes: rasuras, múltipla escolha, registro manual de nome de
candidato não inscrito e duplicidade de votos do mesmo votante.
DA INSTALAÇÃO E POSSE:
A posse ocorrerá no dia 27 de maio de 2019, às 13h30min, na Sala de Reuniões do COLÉGIO SANTA DOROTEIA.
Porto Alegre, maio de 2019.
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