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ELEIÇÕES SINDICAIS 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
A Diretoria do SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os seus associados 
para as eleições a serem realizadas por meio eletrônico no Portal 
do SENGE-BA, nos dias 11 e 12 de junho de 2020, no período das 
8:00h às 22:00h. Os associados que estejam em situação regular 
com o Sindicato, receberão as Senhas de Cadastramento no 
Sistema Eleitoral via Correios e/ou por meio eletrônico. A eleição se 
destina a eleger a DIRETORIA, CONSELHO FISCAL com os 
respectivos suplentes e os DELEGADOS SINDICAIS REGIONAIS, 
ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, com termo inicial 
em 27 de abril de 2020 e termo final em 27 de maio de 2020, para o 
registro de chapas. O requerimento para registro de chapas, deve 
ser dirigido à Diretoria do Senge, em duas vias, assinado por 
qualquer componente da chapa, deve ser acompanhado de Ficha 
de Qualificação dos candidatos, conforme modelo fornecido pelo 
Sindicato e cópia da carteira do CREA ou do CRQ. O registro 
deverá ser efetuado na Secretaria do Senge, no horário de 
funcionamento da entidade, que estará à disposição dos 
interessados no atendimento, prestação de informações, 
recebimento de documentação e fornecimento de recibos. A 
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da data da inscrição da chapa, a qual será 

julgada na forma prevista no Regimento Eleitoral. Caso não 
seja obtido o Quórum previsto no Art. 32 do Regimento Eleitoral, a 
eleição será prorrogada para os dias 15, 16 e 17 de junho de 2020, 
nos mesmos horários e no Portal do SENGE-BA. Em caso de 
empate entre as chapas mais votadas, será realizada nova eleição 
10 (dez) dias após o resultado da apuração. 

 
Salvador, 27 de abril de 2020 

A DIRETORIA 
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