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Brasília-DF, 24 de setembro d e 2018 .

Às
Entidades Filiadas à /FENADSEF

CONVOCATÓRIA/EBSERH

A Diretoria Executiva da C ONDSEF/FENADSEF, nos uso de suas prerr ogativas e
atribuições estatutárias , e conforme OF_ SEI_Nº_40/2018/SRT/CDP /DGP -EBSERH, (anexo)
convoca os empr egados da EB SERH, para deb ate r as seguintes questõ es.
Dia - 08/10 - Plenária dos Empregad os da EB SERH, a p artir das 14 horas na sede da
CONDSEF/FENADSEF, para discutir cr itérios e eleição dos membros para a Composição da
Mesa Nacional de Negocia ção Perm a nente d a EBSERH.
Dia - 09/10 R eunião da Mesa Nacio nal de Nego ciação P ermanen te da EBSERH, à
partir das 15 ho ras, com a formalizaç ão dos membros eleitos pa ra a MNNP /EBSER.
OBS. Somen te p articipar á da Reunião da MNNP/EBSERH, os empr egad os(as), que
forem eleitos par a a composição d a Mesa.
Critérios de participação Na Plenária.
01- (um) empregado por estado, pois, a composição dos empregados na Mesa
Nacional de Negociação será formada por Região, sendo d a seguinte form a :
Região Sul - (um) titular e 01 (um) suplente.
Região Sudeste - (um) titular e 01 (u m) suplente.
Região Centro Oeste - (um) titular e 01 (um) suplente.
Região Nordeste - (um) titular e 01 ( um) suplente.
Região Norte - (um) titular e 01 (um ) suplente.
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Solicitamos dos bons prés timos de nossas Entidades Filiadas de obedece rem
os critérios de pa rticipação nesta ple nária 01(um) empregado po r est ado.

Saudações Sindicais,
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