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ATA DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 

SINDICAIS PARA O 7º CONGRESSO DOS 

SERVIDORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL 

NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ – 7º 

CONJUF. 

 

Aos ____________ dias do mês de _________________ do ano de 203, no setor 

__________________________________, realizou-se a ELEIÇÃO PARA DELEGADO (S) 

DO 7º CONJUF, que se realizará no período de 23 à 25 de março de 2023, em Belém/PA. 

Ato continuo foi informado aos presentes que Conforme previsto no Estatuto do SINDJUF-

PA/AP, em seu Art. 12º Parágrafo 1º: O CONJUF será composto, pelos membros titulares da 

Diretoria Executiva Colegiada, do Conselho Fiscal, pela Comissão Organizadora do 

Congresso e pelos delegados eleitos em cada setor de trabalho (vara, seção, zona eleitoral 

e aposentados sindicalizados), na seguinte proporção: - De 05 a 10 sindicalizados lotados 

no setor e presentes no momento da eleição, 02 (dois) delegados; - De 11 a 15 

sindicalizados lotados no setor e presentes no momento da eleição, 03 (três) delegados; - 

Acima de 15 sindicalizados lotados no setor e presentes no momento da eleição, 04 (quatro 

delegados); I: Nos setores de trabalho mencionados no caput do parágrafo 1º do presente 

artigo, que não atingirem isoladamente o mínimo de 5 (cinco) sindicalizados, poderá ser 

eleito 1(um) delegado dentre os servidores lotados e presentes. II: Os aposentados terão 

direito a 20% do total de aposentados sindicalizado. Ato continuo entre os Sindicalizados 

presentes, concorreram ao cargo de Delegado (s) o (s) Servidor (es): 

1. ______________________________________________; 

2. ______________________________________________; 

3. ______________________________________________; 

4. ______________________________________________; 

5. ______________________________________________; 

 

Ato continuo, foi (foram) eleito (s) como Delegado (s) Sindical (is) 

___________________________________________________ e como Suplente (s) 

________________________________________. Os Delegados Eleitos, atuarão também 

como Diretores de Base da categoria, sendo responsáveis pela conexão entre o Sindicato e 
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os filiados, nos Setores de trabalho pelo qual foram eleitos e deverão tomar posse, durante o 

7º CONJUF, cujo mandato encerrar-se-á, juntamente com o da Diretoria Executiva 

Colegiada – Triênio 2022/2025 (março de 2025). Nada mais havendo a tratar foi lavrada a 

presente ata que vai assinada pelos sindicalizados lotados no local de trabalho: 

__________________________________________________________________. 

 

 

LISTA DE PRESENÇA PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
SINDICAIS PARA O 7º CONJUF SERVIDORES (AS) FILIADOS 

(AS) AO SINDJUF-PA/AP 

SETOR DE TRABALHO:  

Nº NOME ASSINATURA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 


