
Circular nº 019/CEC/2020 

Brasília (DF), 9 de outubro de 2020 

  

  

Às seções sindicais, secretarias regionais, à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN 

c/c à Candidata a Presidente pela Chapa 1, à Candidata a Presidente pela Chapa 2 e aos 

membros da Comissão Eleitoral Central (CEC) 

  

Companheiro(a)s, 

  

Em complementação às Circulares nº 017/CEC/2020 e 018/CEC/2020, que solicitou 

o envio da lista de sindicalizado(a)s, com os respectivos endereços de e-mail, apto(a)s a 

votarem nas Eleições da Diretoria do ANDES-SN (Biênio 2020-2022), até o dia 13 de 

outubro de 2020, e  informou que a data máxima de sindicalização para estar apto(a) a 

votar no processo eleitoral de 2020 é o dia 3 de agosto de 2020 e a data em que o(a)s 

eleitore(a)s deverão estar em dia com suas contribuições é 6 de setembro  de 

2020, informamos que, após conversa com a empresa que ficará responsável pela realização 

do  processo eleitoral tele presencial, há necessidade de complementação dos dados na lista 

de sindicalizado(a) apto(a)s a votarem. Para tanto, solicitamos que sejam complementados 

os dados a seguir: 

1. Nome completo do(a) sindicalizado(a); 

2. CPF; 

3. Data de nascimento; 

4. Endereço de e-mail; 

5. Nº de celular com DDD. 

Na oportunidade, enviamos um modelo de lista no formato “Excel” a ser 

encaminhada com os dados solicitados. Pedimos, também, a compreensão de quem já enviou 

para reenviar de acordo com o modelo.  



Informamos, também, que o prazo para o envio da lista foi prorrogado para o dia 16 

de outubro de 2020, para o endereço eletrônico: secretaria@andes.org.br. 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais 

saudações sindicais e universitárias. 

  

  

   Profª. Raquel Dias Araújo 

Presidente 

  

    Prof. Alexandre Galvão Carvalho 

  Representante da Chapa 1 

  

  

  

    Prof. Fabio Cesar Venturini 

  Representante da Chapa 2 

  

  

  

    Prof. Lucas Santos Cerqueira 

   1º Titular Eleito na Plenária 

  

  

   Profª. Deborah Fontenelle 

   2ª Titular Eleita na Plenária 
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