
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rua Barão de Itapetininga, 18                                                                                                                               Fone PABX 3396-8000 
CEP 01042-000                                                                                                                                                           www.cetsp.com.br 
São Paulo - SP                                                                              

 

AVISO GERAL 

Eleição Diretoria de Representação; 

Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal – DR/CET – 2019-2021 –  

Fiscais – Campanha Eleitoral 

        Nº 022/19 Pág.: 1 / 1 

        Emissão: 20 / 05 / 2019  

        Validade: a determinar 

 

Indicação dos Fiscais e Liberação para campanha Eleitoral. 

 

 

Em atenção ao Edital DR/CET 2019-2021, cada chapa poderá indicar até 19 fiscais, que deverão 

respeitar a seguintes regras:  

 

 Só poderão ser indicados para fiscais de Chapas a DR empregados ativos da CET; 

 Candidatos não precisam ser credenciados como fiscais, pois já são fiscais naturais; 

 No dia do credenciamento, deverá ser entregue a Comissão Eleitoral cópia do crachá 

funcional, ou cópia de documento de identificação com foto; 

 A Comissão Eleitoral confeccionará um crachá para cada fiscal que obrigatoriamente deverá 

usar no dia das eleições; 

 Os fiscais não terão liberação de suas atividades dentro da companhia, devendo desempenhar 

a função de fiscal sem causar prejuízo a suas atividades habituais; e 

 O credenciamento será realizado no Atendimento da Superintendência de Recursos 

Humanos – SRH, na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 10º andar, Centro, São Paulo/SP, das 

09h00 às 16h00 dos dias 22 e 23 de maio de 2019. Os candidatos serão notificados quanto a 

data de retirada dos crachás. 

 

Os candidatos terão liberação para se dedicar integralmente a campanha eleitoral no período de 

22/05/2019 à 28/05/2019. 

 

Aproveitamos a oportunidade para informar que a partir do dia 20/05/2019, será divulgada na 

página oficial da eleição (http://www.cetsp.com.br/sobre-a-cet/eleicoes-dr.aspx) texto contendo o 

currículo dos candidatos e de suplente, prevendo a formação e a experiência profissional dos 

mesmos e a proposta de trabalho da respectiva chapa. 

 

 
 

 

ANDRÉA SYRÓPULO VIZZONI  
Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

UO DE ORIGEM: COMISSÃO ELEITORAL / CGP         (Original assinado no arquivo da GGC) 
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