
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DA DIRETORIA  
 

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, fazem saber a todos os Associados que: 
 

            - Considerando a eleição realizada em 30 de novembro de 2020 para a administração da 
ASSUTEF/PR-CT objetivando o período administrativo 2021-2023, transcorreu em plena normalidade, 
decorridos os prazos legais, homologou-se o resultado. 

               - Considerando que ainda persistem as razões da Pandemia mundial, motivadoras para as 
autoridades públicas recomendarem a limitação de convívio próximo de pessoas em reuniões e outras atividades 
que envolvam convocação de grande número de participantes interessados. 

                                     - Considerando que as atividades presenciais dos servidores e demais colaboradores da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está limitada a segurança sanitária, de acordo com 
Instrução Normativa nº 17, de 30 de dezembro de 2020, o que poderá sofrer novos adiamentos do regresso físico 
ao trabalho dos obreiros, que representam a grande maioria dos associados. 

   - Considerando que os compromissos administrativos não podem sofrer solução de 
continuidade e demandam de atualização da diretoria eleita em seus documentos. 

              - Considerando que os meios eletrônicos disponíveis para a realização de reuniões e 
Assembleias vem se demonstrando seguros e propícios a assegurar a participação de todos e preservar os 
cuidados sanitários desejáveis à preservação da saúde e da vida, 

           
      Resolvem: 

 
       I - CONVOCAR a todos os associados que se encontrem no exercício pleno de seus 
direitos, para participarem de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA pela forma VIRTUAL, por meio das 
plataformas do Youtube e do Facebook, a ser acessados pelos links http://bit.ly/3qDbyua e http://bit.ly/3ujbe6b 
respectivamente, com objetivo de POSSE DA DIRETORIA ELEITA para o exercício administrativo 
correspondente ao triênio 2021/2023. 

 
II - ESTABELECER a cerimônia será realizada no dia 05 de março de 2021, às 15:00 

horas em primeira chamada com número mínimo da maioria simples dos associados e em segunda chamada às 
16:00 horas com qualquer número de presentes. 

 
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.  

 
Curitiba, 19 de fevereiro de 2021. 

 
Sergio Jader Navroski Caponi 
Presidente da Comissão eleitoral 

 
Roland Baschta Junior 

Presidente da ASSUTEF-PR/Curitiba 


	EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DA DIRETORIA

