Ata de encerramento das inscrições para Representante
dos empregados da Universidade do Grande Rio UNIGRANRIO nos moldes do artigo 11 da Constituição
Federal.

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis às dezesseis
horas foram encerrados os registros dos candidatos junto à comissão eleitoral
para eleição do representante dos empregados da Associação Fluminense de
Educação — UNIGRANRIO conforme preceitua o artigo 11 da Constituição
Federal. Recebemos via email às inscrições de 2(dois) candidatos: Armando
Martins da Silva Junior e Eduardo Joaquim de Mattos, para a eleição que será
realizada no dia três de maio de dois mil e dezesseis nas dependências da
UNIGRANRIO, sendo eleito o candidato que obtiver maior número de votos
conforme edital do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do
Estado do Rio de Janeiro — SAAE-RJ que nomeou esta comissão. Sendo
assinado pelo presidente desta comissão e o secretário. Rio de Janeiro, 26 de
abril de 2016.
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Rio de Janeiro, 03 de maio de 2016.
Ofício no 040/16
SINDICATO
DOS AUXILIARES
DE ADIVIINISTRAÇÁO
ESCOLAft
MI ESTADO
GO RIO DE JANE1U

Ilmo. Sr. Presidente da Universidade do
Grande Rio - UNIGRANRIO.

SINDICATO DOS AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
por seu presidente, vem notificar a V. Sa conforme o disposto no
Artigo 11 do capítulo II da Constituição Federal, o resultado da
eleição de representante dos empregados desta conceituada
instituição de ensino, reconhecendo como eleito o Sr. Armando
Martins da Silva Junior, com o mandato de dois anos a contar da
presente data.
Em anexo cópia da ata da eleição de
representante dos empregados da Universidade UNIGRANRIO.

Atenciosa me

Elies Carne ra Pereira
Presiçiênte
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