
 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 02/2020 

 
Associação dos Servidores da  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
                     

A Comissão Eleitoral da ASSUTEF/PR-CT– Curitiba e o Presidente da ASSUTEF/PR-CT, no 
cumprimento de suas obrigações Estatutárias e Regulamentares, faz saber a todos os Associados que: 

 
            - Considerando a proximidade do fim do mandato da atual administração da ASSUTEF/PR, que 

ocorrerá no início do próximo ano letivo, deliberou em programar data para a ELEIÇÃO da Diretoria e Conselho 
Deliberativo e Fiscal para novo período administrativo 2021-2023, para o próximo dia 30 de novembro de 2020. 

 
              - Considerando que a Coordenação de todo o processo eleitoral deve ser efetivada por 
COMISSÃO ELEITORAL que foi nomeada nos termos do edital 01/2020 e ato normativo 02/2020. 
 
   - Considerando que a data já anunciada para o pleito recebeu a confirmação desta Comissão 
Eleitoral, que elaborou Regulamento para as eleições, prevendo a forma presencial de costume, diante o sigilo do voto, 
prevendo ainda possibilidade de revisão da forma, a ser deliberada e anunciada no site da ASSUTEF/PR-CT no dia 16 de 
novembro de 2020 tem por bem em: 
 
     I – CONVOCAR a todos os associados que se encontrem no exercício pleno de seus direitos, 
para exercer o seu direito de escolha e voto no próximo dia 30 de novembro de 2020, junto a sede administrativa da 
Associação, sita na Av. Silva Jardim nº 775 em Curitiba – PR;  
 

                         II - ESTABELECER que todos os associados em condições de exercício do voto devem consultar 
a página da entidade na rede mundial de internet  www.assutef.com.br a partir das 16:00 horas do dia 16 de novembro de 
2020 para receber informações complementares ao presente edital acerca da forma e locais da eleição, caso seja necessário 
algum ajuste em face do regramento legal do país e município sobre segurança da saúde. 

 
                        III – DETERMINAR que a juntamente com a publicação do presente edital de convocação, seja 

disponibilizado no site da Assutef-PR-CT, juntamente com o presente edital, o Regulamento eleitoral.  
 

                        IV - REGISTRAR que a candidatura de CHAPAS interessadas para a disputa do pleito eleitoral 
designado deverá ser encaminhada à COMISSÃO ELEITORAL até o dia 13 de novembro de 2020 as 18:00 horas, 
mediante protocolo junto a Secretaria na sede administrativa da entidade.  

    
Curitiba, 25 de setembro de 2020. 

 
 
 
 

Sergio Jader Caponi         Fernando Guajara Greenberg         Altemir Cordeiro 
 

Comissão eleitoral  
 
 
 
 

Roland Baschta Junior 
Presidente da ASSUTEF-PR/Curitiba 
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