
 

 

 
SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

EDITAL 

 

Na forma dos artigos 3º e 4º de seu Regimento Eleitoral, o Sindicato dos Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem do Município do Rio de Janeiro – SATEMRJ comunica a todos 

os auxiliares e técnicos em enfermagem que estejam associados à entidade há pelo menos 

02 (dois) anos, e que estejam em pleno gozo dos seus direitos civis e profissionais, bem 

como em dia com suas obrigações junto ao SATEMRJ e quites com a contribuição 

associativa, que se encontra aberto o prazo para inscrição de chapas, por 05 (cinco) 

dias úteis, contados do dia 18/10/2021, findando o prazo no dia 22/10/2021, para concorrer 

ao pleito eleitoral para renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal Efetivo e 

Suplentes do Conselho Fiscal para o triênio de 2022/2025, e cujas eleições ocorrerão nos 

dias 9, 10 e 11 de Novembro de 2021, das 09h às 17h, na sede do SATEMRJ, situada à Rua 

da Alfândega, 25 sala 706, Centro, Rio de Janeiro, ficando a critério da Comissão Eleitoral 

a abertura de urnas em Unidades de Saúde, com ampla divulgação, no decorrer do 

processo eleitoral. Os interessados no pleito eleitoral deverão inscrever suas chapas dentro 

do prazo acima mencionado, na sede do SATEMRJ, cuja Secretaria estará em 

funcionamento para o recebimento das inscrições de chapas, das 10:00h às 16:00h, onde os 

interessados poderão obter maiores informações sobre os requisitos para serem candidatos 

e/ou eleitores e obterem a documentação necessária, inclusive o Regimento Eleitoral e seu 

Anexo. Os interessados em concorrer ao pleito eleitoral deverão inscrever suas chapas 

munidos da documentação indispensável (requerimento de inscrição de chapas em 03 vias, 

conforme modelo disponível na secretaria do SATEMRJ; cópia da cédula profissional de 

inscrição definitiva expedida pelo COREN/RJ de cada candidato, que comprove a inscrição 

definitiva no COREN/RJ; declaração da unidade em que trabalha, para comprovar o efetivo 

exercício da atividade de auxiliar ou técnico em enfermagem ou, ainda, apresentação do 

comprovante de liberação para cumprimento de mandato sindical ou eleitoral, fazendo 

constar a última atividade desempenhada para cada candidato; declaração de cada 

candidato estar de pleno acordo com a inclusão de seu nome na chapa a ser inscrita; 

declaração de cada candidato afirmando estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

profissionais), na sede do SATEMRJ. O prazo para impugnação, na forma dos arts. 10 e 18 

do Regimento Eleitoral, será de 24 horas subsequentes à lavratura da ata que menciona as 

chapas inscritas no processo eleitoral a contar da posse da Comissão Eleitoral, que será 

composta por três associados que contem com mais de dois anos de filiação e de 

reconhecida idoneidade, e por mais um representante de cada chapa inscrita, com direito a 

voz. A comunicação com as chapas inscritas se dará através de e-mail fornecido pelas 

mesmas no momento da inscrição. 

 
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021 
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