
                                                                                            

 

 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020. 

 

 

Convocação de Eleição nº 001/2020 

Delegado Sindical 

 

 

 O Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, entidade representativa da categoria 

médica, através de seu presidente, Dr. Alexandre Oliveira Telles, convoca, nos termos do 

artigo 36 do Estatuto do SINMED-RJ, eleições para delegado sindical.  

“Art. 36º – Delegado Sindical é o associado eleito em seu local de trabalho com a finalidade de representar junto 

ao Sindicato, os companheiros de sua base territorial. 

§ 1º – É considerada base territorial todo o local de trabalho com cinco ou mais médicos, na Administração 

pública ou privada. 

§ 2º – A representação dar-se-á de forma que um Delegado Sindical represente cada 100 (cem) médicos, com 

base no disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º – As eleições dos Delegados Sindicais serão anuais, promovidas pelo Sindicato, permitindo-se a reeleição. 

§ 4º – Serão processadas eleições suplementares para preenchimento das vacâncias. 

§5º Da eleição para Delegados Sindicais só poderão participar os sindicalizados quites com suas obrigações 

sindicais.” 

 A votação será realizada através de Assembleias (presenciais ou virtuais) por local 

de trabalho em calendário a ser divulgado após a inscrição de chapas.  

  

Calendário: 

18/11/2020 até 08/12/2020 – Inscrição de Candidatos pelo e-mail 

presidencia@sinmedrj.org.br 

09/12/2020 – Divulgação da Lista de Candidatos 

10/12/2020 até 14h – Impugnação dos candidatos  

10/12/2020 até 20h – Divulgação da Lista final de inscritos 

11/12/2020 até 31/12/2020 – Assembleia local e posse dos eleitos 

Mandato dos eleitos: 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021.  



                                                                                            

 

 

 É permitida a prorrogação do período de inscrição de candidatos ou a realização de 

eleições suplementares para completar o mandato do ano de 2021.  

 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do SINMED-RJ, cabendo recurso 

a Assembleia Geral. As solicitações podem ser realizadas no horário de funcionamento do 

SINMED-RJ de modo presencial ou pelo e-mail presidencia@sinmedrj.org.br. 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________  
Dr. ALEXANDRE OLIVEIRA TELLES 

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO 

 


