Circular nº 039/CEC/2020
Brasília (DF), 27 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)
Assunto: TREINAMENTO DE MESÁRIO(A)S E TÉCNICO(A)S
Companheiro(a)s,

Dando continuidade ao processo de organização das Eleições Telepresenciais do
ANDES-SN para a Gestão 2020-2022, informamos acerca do treinamento do(a)s
mesário(a)s das mesas de identificação, conforme segue abaixo:
Serão organizados quatro turnos para o treinamento do(a)s
mesário(a)s, no dia 31 de outubro de 2020 (sábado), conforme segue abaixo:
8h às 10h
10h às 12h
14h às 16h
16h às 18h
Cada mesário(a) irá receber um e-mail indicando o seu horário de
treinamento e também um link para acessarem os materiais que devem ser lidos ANTES do
treinamento;
É facultado à(o)s técnico(a)s e/ou funcionário(a)s das seções
sindicais que forem oferecer suporte à(o)s sindicalizado(a)s participar do treinamento. As
seções sindicais devem informar sua demanda até o dia 29 de outubro (quinta-feira), às 14h
via e-mail da secretaria nacional (secretaria@andes.org.br). Necessário enviar nome
completo, e-mail, CPF e telefone celular;

A cada 15 mesário(a)s, será oferecido pela empresa Pandora um
auxílio técnico, no dia das eleições, via grupo de whatsapp. E cada grupo de wahatsapp
será composto por até 60 mesário(a)s e 4 técnico(a)s da empresa para suporte;
Também será ofertado pela empresa Pandora, nos dias da eleição, um
chatbot, um sistema inteligente robotizado para também auxiliar diretamente o(a)s
eleitore(a)s;
Terá um site específico para o(a)s mesário(a)s, os fiscais e as CEL
com a disponibilização de manuais para os procedimentos das eleições. Em breve será
divulgado.
Solicitamos que as seções sindicais que ainda não enviaram os dados completos de
mesário(a)s e fiscais o façam com a maior brevidade, pois dessas informações dependem o
processo de organização das eleições.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas
cordiais saudações sindicais e universitárias.
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