MODELO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Servidores xxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, situado no
endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e a Federação Nacional dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal– FENADSEF, CNPJ 22.110.805/0001-20, situada no SCS Qd.
02 Bloco C nº 164, Edifício Wady Cecílio II térreo, convocam todos os trabalhadores,
empregados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, lotados no
xxxx[[nome do estado]], para participarem da assembleia-geral Extraordinária, a
realizar-se no xxxxx[[dia e mes da assembleia]] de 2018, às [[hora]], em primeira
convocação, com a presença da metade mais um dos filiados, e às xxxx[[hora]], em
segunda convocação, com qualquer número de sindicalizados presentes, na
xxxx[endereço da assembleia]], para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Delegação de poderes à Comissão Nacional de Negociação, eleita na plenária
da FENADSEF de 09/06/2018, para negociar as Cláusulas e condições do Acordo
Coletivo de Trabalho/ACT – 2018/2019 (que terá a vigência de 01.09.2018 a
31.08.2019); 2) Discussão e referendo da pauta de reivindicações dos empregados
públicos da Conab aprovada na mesma Plenária Nacional da FENADSEF, realizada
no dia 09/06/2018, no auditório da sede da FENADSEF e protocolada na empresa; 3)
Instalação de Assembleia em caráter permanente enquanto perdurarem as
negociações; 4) Autorização para o Sindicato e para a FEDERAÇÃO DOS
TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, entidade
sindical legalmente constituída, devidamente do Ministério do Trabalho – MT, inscrita
no CNPJ sob nº 22.110.805/0001-20, reconhecidos como únicos representantes da
categoria, entabularem o Acordo Coletivo de Trabalho-ACT dos empregados da
Conab referente ao ano 2018/2019; 5) Autorização para ingresso de dissídio coletivo
ou quaisquer outras medidas judiciais em defesa dos direitos e interesses dos
empregados da CONAB, em caso de impasse total ou parcial das negociações com a
Conab acerca do ACT 2018/2019.

xxxxX[[cidade sede do sindicado]], [[[data do edital]].

[[[[nome do preisdente ou secretário geral do sindicato e seu CPF]]
[[[cargo de quem assina o edital – presidente ou secretario geral]]
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