
 

 

 

Circular nº 017/CEC/2020 

Brasília (DF), 06 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 complemento à Circular nº 015/CEC/2020, informando que o 9º CONAD 

Extraordinário deliberou no que concerne às eleições para a Diretoria do ANDES-SN – 

Biênio 2020/2022 que as eleições ocorrerão nos dias 3, 4, 5, e 6 de novembro de 2020, 

em formato tele presencial, através da montagem de mesas coletoras virtuais, na qual o(a) 

professor(a) deve entrar em uma sala virtual, identificar-se com documento e comprovante 

de sindicalização, no caso das seções sindicais que não fornecerem lista de 

sindicalizado(a)s, e só então recebe um link para a votação. 

Para dar prosseguimento aos encaminhamentos relativos às eleições, a Comissão 

Eleitoral Central (CEC) do ANDES-SN solicita 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, para o e-mail da 

secretaria do ANDES-SN: secretaria@andes.org.br, no formato “word” ou “excel”, a qual 

será utilizada com o único objetivo de fornecer o link para a votação. Após o término do 

mailto:secretaria@andes.org.br


 

 

período eleitoral, a lista será apagada dos arquivos do ANDES-SN, uma vez que o endereço 

de e-mail é um dado pessoal do(a) professor(a), sendo que a relação com o(a) 

sindicalizado(a) se dá diretamente por intermédio da seção sindical.  

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 

 

 
 


