
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

   

SINTRAM – SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE DIVINÓPOLIS E REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei 

Complementar 003/2002, demais disposições aplicáveis e orientações expedidas pela 

Comissão Eleitoral composta por membros do SINTRAM E DO PREVCARMO, vem, 

através do presente edital, CONVOCAR ELEIÇÕES PARA NOVA COMPOSIÇÃO DOS 

CONSELHOS FISCAL, ADMINISTRATIVO E DA JUNTA DE RECURSOS DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU – 

PREVCARMO a ser realizada no dia 06 de fevereiro de 2020. As votações serão no 

horário de 08:00 às 18:00 horas na sede da Câmara Municipal, Avenida José Marra da 

Silva, nº 175, Centro, Carmo do Cajuru. Serão instaladas mesas coletoras no local. A 

apuração iniciar-se-á no dia 06 de fevereiro de 2020, imediatamente após o 

encerramento da votação, sendo assegurado o direito de voto a todos os servidores 

presentes até as 18:00 horas. O prazo para registro de candidatura será nos dias úteis 

entre 02 e 24 de janeiro de 2020 e poderão ser efetuadas no horário de 07:30 às 17:00 

horas na sede do PREVCARMO – Rua Dona Santa, n° 11, Centro – Carmo do 

Cajuru/MG. Para se inscrever o candidato deve ser servidor efetivo, ter cumprido o 

estágio probatório, ser contribuinte do PREVCARMO (ativo ou inativo). Não havendo 

candidato inscrito para a Junta de Recursos, os candidatos mais votados a partir do 4° 

lugar nos Conselhos Fiscal e Administrativo serão conduzidos para a Junta de Recursos. 

O mandato dos membros será de 03 (três) anos, permitida sua recondução por uma 

única vez e o seu retorno desde que observado o interstício de (01) um mandato. No 

ato de inscrição, os candidatos deverão apresentar cópia da Carteira de Identidade e 

CPF, comprovante de endereço e Certidão Negativa Criminal. O prazo para 

interposição de recursos será nos dias 27 e 28 de janeiro de 2020, a publicação dos 

inscritos será dia 31 de janeiro 2020. 

  

Carmo do Cajuru - MG, 16 de dezembro de 2019. 

 

 
 
 

 
Luciana Santos 

Presidente do SINTRAM 


