CONVOCAÇÃO
Considerando o teor do art. 510-A da CLT, com redação dada pela Lei n.
13467/2017, O IJUCI convoca todos os seus colaboradores para que se
candidatem a compor Comissão de Empregados.

A Comissão de Empregados tem como funções legais:
I- representar os empregados perante a administração da empresa;
II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base
nos princípios da boa-fé e respeito mútuo;
III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de
prevenir conflitos;
IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de
forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e
contratuais;
V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer
forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou
atuação sindical;
VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de
representação;
VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.
Serão eleitos 3 representantes, sendo vedada, na forma da lei, a candidatura:
a) De colaboradores com contrato de experiência;
b) De colaboradores que estejam cumprindo aviso prévio na data da
candidatura, ainda que indenizado;
c) De colaboradores com contrato de trabalho suspenso;
d) Dos membros da comissão eleitoral.

As inscrições para candidatura deverão ocorrer de forma individual, entre os dias
26 de março de 2018 e 16 de abril de 2018, pessoalmente, das 9 às 18 horas,
na sede administrativa do IJUCI, situada na Rua dos Timbiras, 2875, Barro Preto.

A votação mediante voto individual, pessoal e secreto, vedado o voto por
representação. Ocorrerá a eleição no dia 27 de abril 2018, das 9 às 18 horas e
o voto deverá ser depositado em urna colocada na sede administrativa do IJUCI.
Os candidatos terão seus nomes e unidades divulgados no site institucional até
o dia 19 de abril de 2018.

Serão considerados eleitos os 3 candidatos mais votados.
Compõem a comissão eleitoral os seguintes colaboradores, ficando a cargo dos
mesmos o registro das candidaturas, a organização da votação, a apuração e a
proclamação do resultado:

1)
2)
3)
4)
5)

Diego Mailson da Silva Correa
Fábio Cãndido Borges
Kessia Kelly da Silva Batista
Marice Ceres de Sousa
Vanessa Cristina da Silva

Belo Horizonte,23 de março de 2018.
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Presidente

