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Convocação AGE | SINDSEMP-RJ 

29/10/2020 

O presidente do SINDSEMP-RJ, no uso de suas atribuições estatutárias e com 

respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em caráter extraordinário em razão 

da pandemia de coronavírus e da limitação do prazo da referida lei, CONVOCA a 

base de servidores sindicalizados para Assembleia Geral Extraordinária virtual*, a 

ser realizada pela plataforma Microsoft Teams, no dia 29 de outubro de 2020, 

quinta-feira, às 9h, em primeira convocação e, às 9H30h, em segunda e última 

chamada, com qualquer número de sindicalizados que estejam em dia com suas 

obrigações pecuniárias e no pleno exercício de seus direitos para deliberar sobre a 

ordem do dia: 

 

1. Alteração do Estatuto do SINDSEMP-RJ para fins de integração com a 

Assemperj ( clique aqui para ver a proposta) 

 

*A reunião realizar-se-á pelo aplicativo Microsoft Teams. Para fins de organização do 

envio do convite virtual, o interessado deverá se inscrever previamente pelo 

formulário eletrônico, clicando aqui.  (A inscrição para AGE do SINDSEMP-RJ já 

garante a participação para a AGO do SINDSEMP-RJ) 

 

  

http://www.assemperj.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Minuta-Novo-Estatuto-SINDSEMP-RJ.pdf
https://forms.gle/uvN9ZhYT14TruTGQ6


 
 

Edital  

Convocação AGO | SINDSEMP-RJ 

29/10/2020 

O presidente do SINDSEMP-RJ, no uso de suas atribuições estatutárias e com 

respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em caráter extraordinário em razão 

da pandemia de coronavírus e da limitação do prazo da referida lei, CONVOCA a 

base de servidores sindicalizados para Assembleia Geral Ordinária virtual*, a ser 

realizada pela plataforma Microsoft Teams, no dia 29 de outubro de 2020, quinta-

feira, às 9h35, em primeira convocação e, às 10h05, em segunda e última chamada, 

com qualquer número de sindicalizados que estejam em dia com suas obrigações 

pecuniárias e no pleno exercício de seus direitos, para deliberar sobre a ordem do 

dia: 

 

1. Aprovação das contas do SINDSEMP-RJ do ano de 2019; 

2. Assuntos Gerais. 

  

*A reunião realizar-se-á pelo aplicativo Microsoft Teams. Para fins de organização 

do envio do convite virtual, o interessado deverá se inscrever previamente pelo 

formulário eletrônico, clicando aqui. (A inscrição para AGE do SINDSEMP-RJ já 

garante a participação para a AGO do SINDSEMP-RJ)  

https://forms.gle/uvN9ZhYT14TruTGQ6
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CONVOCAÇÃO AGE CONJUNTA | ASSEMPERJ e SINDSEMP-RJ 

29/10/2020 

O presidente da ASSEMPERJ e do SINDSEMP-RJ, no uso de suas atribuições 

estatutárias e com respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em caráter 

extraordinário em razão da pandemia de coronavírus e da limitação do prazo da 

referida lei, CONVOCA a base de servidores sindicalizados e associados para 

Assembleia Geral Extraordinária Conjunta virtual*, a ser realizada pela 

plataforma Microsoft Teams, no dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira, às 10h10, 

em primeira convocação e, às 10H40, em segunda e última chamada, com qualquer 

número de associados que estejam em dia com suas obrigações pecuniárias e no 

pleno exercício de seus direitos, para deliberar sobre a ordem do dia: 

  

1. Aprovação de convênio entre a ASSEMPERJ e o SINDSEMP-RJ - acesse o 

termo de convênio clicando aqui.  

  

*A reunião realizar-se-á pelo aplicativo Microsoft Teams. Para fins de organização 

do envio do convite virtual, o interessado deverá se inscrever previamente pelo 

formulário eletrônico clicando aqui.  

  

http://www.assemperj.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Termo-de-conv%C3%AAnio.pdf
https://forms.gle/cnErUY7PLjwesPpT9
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CONVOCAÇÃO AGE | ASSEMPERJ 

29/10/2020 

 

 

O presidente da ASSEMPERJ, no uso de suas atribuições estatutárias e com 

respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em caráter extraordinário em razão 

da pandemia de coronavírus e da limitação do prazo da referida lei, CONVOCA a 

base de servidores sindicalizados para Assembleia Geral Extraordinária virtual, a 

ser realizada pela plataforma Microsoft Teams, no dia 29 de outubro de 2020, 

quinta-feira, às 10h45, em primeira convocação e, às 11h15, em segunda e última 

chamada, com qualquer número de associados que estejam em dia com suas 

obrigações pecuniárias e no pleno exercício de seus direitos, para deliberar sobre a 

ordem do dia: 

   

1.      Alteração do estatuto social da Assemperj - para ler a proposta, clique aqui. 

2.    Assuntos Gerais. 

  

*A reunião realizar-se-á pelo aplicativo Microsoft Teams. Para fins de organização do 

envio do convite virtual, o interessado deverá se inscrever previamente pelo 

formulário eletrônico, clicando aqui. (A inscrição para AGE da ASSEMPERJ já 

garante a participação para a AGO do ASSEMPERJ ) 

  

http://www.assemperj.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Minuta-alteracao-estatuto-Assemperj-1.pdf
https://forms.gle/Y9zL77PkJRw8TQsT9
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CONVOCAÇÃO AGO | ASSEMPERJ 

29/10/2020 

 

O presidente da ASSEMPERJ, no uso de suas atribuições estatutárias e com 

respaldo no art. 5º da Lei Federal nº 14.010/2020, em caráter extraordinário em razão 

da pandemia de coronavírus e da limitação do prazo da referida lei, CONVOCA a 

base de servidores sindicalizados para Assembleia Geral Ordinária virtual, a se 

realizar pela plataforma Microsoft Teams, com o link a ser enviado por e-mail*, 

no dia 29 de outubro de 2020, quinta-feira, às 11h15h, em primeira convocação e, às 

11h45h, em segunda e última chamada, com qualquer número de associados que 

estejam em dia com suas obrigações pecuniárias e no pleno exercício de seus direitos 

para deliberar sobre a ordem do dia: 

 1.  Informes gerais 

2.   Atuação da Assemperj no processo eleitoral para PGJ 2021/2023 

3.   Aprovação das contas da Assemperj do ano de 2019. 

4.   Fixação escalonada do percentual relativo à taxa associativa, nos termos 

artigos 7º e 8 º do estatuto; 

5.  Assuntos Gerais. 

 

*A reunião realizar-se-á pelo aplicativo Microsoft Teams. Para fins de organização do 

envio do convite virtual, o interessado deverá se inscrever previamente pelo 

formulário eletrônico, clicando aqui. (A inscrição para AGE da ASSEMPERJ já 

garante a participação para a AGO do ASSEMPERJ ) 

  

 

  

 

https://forms.gle/Y9zL77PkJRw8TQsT9

