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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES METÁLURGICOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ELEITORAL
O Presidente da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES METALÚRGICOS - CNTM, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que estabelece os artigos 50 e
52 do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA as entidades sindicais
filiadas, para participarem da ASSEMBLEIA ELEITORAL DO
CONSELHO DE REPRESENTANTES, para ELEGEREM os membros da DIRETORIA, e do CONSELHO FISCAL, e seus respectivos
suplentes, que realizar-se-á, no dia 30 de novembro de 2015, no
KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, situado no SHN, Quadra 2 Bloco
"E" - Asa Norte - Brasília - DF, em período contínuo, das 10 às 11
horas, em primeiro escrutínio e, em segundo e último escrutínio, 1
(uma) hora após ou seja das 12 às 13 horas, observando o contido no
artigo 88 do Estatuto. Os candidatos serão registrados, por meio de
chapas, artigo 54 do Estatuto, observado o disposto no artigo 55 do
Estatuto. O PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPAS, será de 10
(dez) dias, artigo 56 do Estatuto, que deverá ser requerido, perante a
Secretaria Eleitoral, artigo 57 do Estatuto, que funcionará, para fornecimento e recebimento dos requerimentos, na sede da Confederação
situada no SAUS, Quadra 6, Bloco "K", Edifício Belvedere, 5º Andar,
Grupo 502 - Brasília, Distrito Federal, no horário de 09h00 às12h00
e das 14h00 às 17h00 horas, observados os artigos 58, 59, 60, 61 e
62, sob pena de não ser registrada, na forma do artigo 63 e, cancelada
na hipótese prevista no artigo 65 e, em caso de haver impugnação de
candidatos, observar-se-á as determinações contidas nos artigos 66 a
71 todos do Estatuto. DO QUORUM: Havendo mais de uma chapa
concorrente, será observado o contido no artigo 88 do Estatuto e, em
havendo uma única chapa, na forma prevista no artigo 89 do Estatuto,
a votação será por aclamação em Assembleia Eleitoral do Conselho
de Representantes, ora convocada, dispensadas as formalidades previstas nos artigos 80 "usque" 105 do Estatuto, em ambas as hipóteses,
da realização da Assembleia Eleitoral. Quanto aos delegados votantes,
serão observados os dispostos nos Artigos 72 e 73 do Estatuto.
Brasília-DF, 26 de outubro de 2015.
MIGUEL EDUARDO TORRES

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NA SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Saúde - CNTS, José Lião de Almeida, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, convoca o Conselho de Representantes desta
entidade, em pleno gozo de seus direitos confederativos, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da
entidade, sito no SCS Q.01 Bl. G, lote 30, salas 1604/1606, BrasíliaDF, no dia 24 de novembro de 2015, em primeira convocação às
09h00, com a maioria absoluta de seus membros, ou não havendo
quórum, a assembleia se realizará em segunda convocação, 30 minutos após, no mesmo dia e local, com a presença da maioria simples,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1º. Prestação de Contas do exercício de 2014, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal e Relatório da Diretoria; 2º. Apreciar e deliberar sobre a Proposta de Previsão Orçamentária elaborada pela Diretoria, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2016.
Brasília-DF, 26 de outubro de 2015.
JOSÉ LIÃO DE ALMEIDA

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RAMO
DE VESTUÁRIO, CALÇADOS, CONFECÇÕES,
COURO E TÊXTIL - CNTRV
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo Presente Edital, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo de Vestuário, Calçados, Confecções,
Couro e Têxtil - CNTRV, inscrita no CNPJ sob n. 23.457.261/0000130, neste ato através sua Presidente e respectiva representante legal,
Francisca Trajano dos Santos - CPF, 097.325.668-09, nos termos das
deliberações das assembleias gerais extraordinárias das entidades a
seguir: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA
COUREIRA DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob n. 29.234.929/000167; FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE FIAÇÃO E TECELAGEM E DO RAMO VESTUÁRIO NORTE
E NORDESTE, inscrita no CNPJ sob n. 11.011.186/0001-09; FEDERAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO CALÇADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrita no
CNPJ sob n. 469.633.240-34; vem, por meio deste, convocar os
membros do conselho de representantes eleitos em assembleia das
entidades sindicais em questão, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo de Vestuário, Calçados, Confecções, Couro e Têxtil - CNTRV, a ser realizada no dia
30/11/2015, as 10h00min em 1ª convocação, e as 10h30min em 2ª
convocação, no Setor Comercial Sul - Quadra 1, Bloco i - Ed. Central
- 6º andar - Brasília - DF - CEP 70304-900, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Ratificação da Fundação da Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias do Ramo de Vestuário,

Calçados, Confecções, Couro e Têxtil - CNTRV; b) Ratificação do
Estatuto da entidade; c) Ratificação da Eleição e posse dos administradores; d) Ratificação da filiação a Central Sindical. Eventuais
correspondências deverão ser enviadas para o seguinte endereço: Setor Comercial Sul - Quadra 1, Bloco i - Ed. Central - 6º andar Brasília - DF - CEP 70304-900, aos cuidados do subscritor.
Brasília-DF, 27 de outubro de 2015.
FRANCISCA TRAJANO DOS SANTOS
Presidente da Confederação

CSP-CONLUTAS - CENTRAL SINDICAL
E POPULAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados da
CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular, quites com suas obrigações sociais, para comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada em São Paulo/SP, no Hotel San Raphael, largo do
Arouche, 150, Centro, no dia 08 de Novembro de 2015, às 10(dez)
horas em primeira chamada e às 10h30 (dez horas e trinta minutos)
em segunda e última convocação, para deliberar sobre a seguinte
pauta: I - Criação e eleição de Secretarias Executivas Estaduais/Regionais; II - Assuntos gerais de interesse da central.
São Paulo, 27 de outubro de 2015.
ATNÁGORAS TEIXEIRLOPES
Representante Legal da CSP-Conlutas - Central
Sindical e Popular

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
E AMBIENTAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA
DO RIO JAGUARÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2015
Contratação de empresa para transporte e descarga de
370.529,04 t de cascalho, dia 17/11/2015 às 10horas.
Maiores informações poderão ser obtidas na sede do Consórcio, localizada na rua Braúlio Farias, 220 Candiota, pelo fone 53
3245 7250 e www.cideja.com.br.
ALEXANDRE VEDOOTO
Presidente da Comissão

FACULDADE NORTE PARANAENSE
EDITAL N o- 1, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
PROCESSO SELETIVO 2016/1- VESTIBULAR
O Diretor da Faculdades Londrina - UNILONDRINA, mantida pela Sociedade Londrinense de Ensino Ltda, no uso de suas
atribuições, nos termos das normas gerais e Regulamentos Internos
pertinentes, resolve, tornar público o Processo Seletivo 2016/1 da
Faculdades Londrina - UNILONDRINA, aprovada pela Portaria nº
1702 de 01/08/01, publicado no DOU de 06/08/01 e do Instituto
Superior de Educação aprovado pela Portaria MEC nº 654/02 de
07/03/02, publicado no DOU de 08/03/02 e Resolução nº 001/02CAS, prova regular a realizar-se no dia 29/11/2015 e com provas
agendadas a partir de 30/11/2015 à 12/02/2016, nas instalações da
faculdade, sito a Rua Grafita nº 332, Pq. Waldemar Hauer em Londrina/PR , para os cursos de graduação em: Administração-, Bacharelado (Portaria de Reconhecimento nº 872/09 de 15/07/09- DOU
16/07/09, 300 vagas (matutino-noturno); Direito-Bacharelado (Portaria de Reconhecimento nº 880/09 de 15/07/09- DOU 16/07/09), 200
vagas (matutino-noturno); Pedagogia-Licenciatura (Portaria de Renovação SERES nº 286 de 21/12/12, publicada no D.O.U. em
27/12/2012), 240 vagas(matutino-noturno); Inscrições de 03/11/2015
até 27/11/2015, das 8h às 22h de segunda a sexta feira, sábados das
8h às 12h, No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 01
fotocópia da Cédula de Identidade, taxa de inscrição R$ 30,00. Composição do Exame Processo Seletivo dia 29/11/2015 das 9h as 13h,
sendo a prova de: Redação (50 pontos), Conhecimentos Gerais (30
pontos), Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Interpretação de
Texto (20 pontos). Opção pelo resultado obtido no ENEM- Exame
Nacional do Ensino Médio: o candidato poderá optar por apresentar a
documentação referente ao resultado pessoal no ENEM, desde que o
mesmo tenha sido obtido nos últimos três anos anteriores à realização
do presente Processo Seletivo. A pontuação do ENEM será considerada proporcionalmente, nos mesmos pesos do presente Processo
Seletivo. A apresentação do resultado do ENEM não impede o candidato de participar do presente Processo Seletivo, sendo considerada,
neste caso, a melhor pontuação obtida. Pontuação e classificação:
cada questão da prova de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa,
Literatura Brasileira e Interpretação de Texto no exame vestibular tem
o valor de 2,0 (dois) pontos. O acerto de todas as questões representará um total de 50 pontos. A prova de Redação será avaliada
na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. A pontuação final do
candidato será o valor da soma obtidos pelos pontos da prova de
Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Interpretação de Texto, adicionados aos da prova de Redação. Normas
para realização das provas: a constituição das turmas e os locais das
provas serão afixadas nas instalações da faculdade, pelo menos 12
(doze) horas antes do início das provas. O ingresso ao local das
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provas será permitido das 8h e 30 até 9h. Os candidatos deverão
comparecer à prova munido de: Cédula de Identidade (R.G.), comprovante de inscrição no Processo Seletivo, caneta esferográfica tipo
B Cristal azul ou preta, lápis e borracha. Não será admitido o uso de
qualquer outro material, sendo vedado qualquer tipo de consulta. O
prazo mínimo para a realização das provas é de uma hora. Após 15
minutos do início das provas, nenhum candidato será admitido no
local de sua realização. Local e horário de divulgação do resultado:
nas dependências da Faculdade e maiores informações na íntegra pelo
site www.unilondrina.com.br.. As turmas do período matutino e noturno só serão abertas para início das atividades acadêmicas mediante
número mínimo de alunos efetivamente matriculados, segundo regulamentos internos.
ZULMAR ANTONIO FACHIN

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Federação Nacional dos Enfermeiros - FNE, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.658.291/0001-06 sediada em
Brasília - DF, Setor Comercial Sul - SCS, Bloco G, Edifício Baracat,
sala 201, CEP. 70309 - 900, por sua Diretoria, neste ato representado
por sua Presidenta Solange Aparecida Caetano, no uso de suas atribuições e, conforme deliberado pela Diretoria Executiva, vem através
desta, CONVOCAR toda a Diretoria e Sindicatos filiados para Plenária Ordinária de Delegados da FNE, designada para o dia 26 de
Novembro de 2015, na cidade de São Paulo/SP, iniciando às 09 h e
00 min, no WZ Hotel, situado à Avenida Rebouças, 955, Bairro
Jardins, com encerramento até às 18 horas do mesmo dia, conforme
Proposta de Regimento Interno da Plenária encaminhada aos Sindicatos Filiados. A Proposta de Regimento serve para as entidades
encaminharem eventual proposta de pauta para discussão sendo certo
que os prazos já estão definidos na seguinte forma: 03/11/2015 Prazo Final para os Sindicatos Filiados informarem Quantitativos de
Sócios; 12/11/2015 - Prazo final para envio de Proposta de inclusão
para Ponto de Pauta; 16/11/2015 - Prazo Final para pagamento de
débitos retroativos do Sindicato Filiado; 16/11/2015 - Prazo para
envio de Inscrições de Delegados e Observadores; 26/11/2015 - Realização da Plenária de Delegados. Serve o presente Edital para fins de
publicidade do ato, sendo certo que, os interessados deverão manifestar - se impreterivelmente nos prazos estabelecidos, sendo este
Publicado com prazo hábil e amplamente divulgado aos Sindicatos
Filiados, para que não se alegue ignorância.
São Paulo-SP, 26 de outubro de 2015.
SOLANGE APARECIDA CAETANO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES
DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL,
ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
E XII CONGRESSO NACIONAL ELEITORAL
O Presidente da FENALE - Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito
Federal, no uso das suas atribuições legais nos termos do Estatuto,
CONVOCA os Senhores Delegados das entidades filiadas para a
Reunião Ordinária do Conselho de Representantes, a realizar-se no
dia 26 de Novembro de 2015, às 9:00 horas em primeira e às 9:30
horas, em segunda convocação, no salão de reuniões do Grand Park
Hotel, Avenida Afonso Pena 5282, Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: - a) Leitura da Ata
da reunião de 10 de junho dee 2015; b) Aprovação da "Carta de
Campo Grande"; c) Relatório Anual da Diretoria Executiva de Maio
a Outubro de 2015, acompanhado do respectivo Parecer do Conselho
Fiscal, referente à Prestação de Contas; d) Aprovação do Planejamento Estratégico 2015/2018; e) Apresentação e Votação das Moções; f) Assuntos Diversos. CONVOCA ainda de acordo com o que
prevê o inciso I, § 1º do artigo 12; inciso I do artigo 13, artigos 61,
62 e 68 do Estatuto da Federação, e pelo presente EDITAL, os
Delegados Representantes com direito à voz e voto para o XII CONGRESSO NACIONAL e Assembleia Geral Ordinária Eleitoral de
eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e dos Representantes
junto à Confederação, cujas chapas completas deverão ser registradas
na Secretaria da Federação até o dia 26/11/2015 e os recursos sobre
o resultado das eleições encaminhados até o dia 27/11/2015. As
eleições serão realizadas no dia 27 de novembro de 2015, às 8.00
horas em Primeira Convocação com a maioria absoluta dos Delegados e às 12.00 hs em Segunda e Última Convocação em caso da
aplicação do § 2º do artigo 531, da CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho.
Campo Grande MS, 26 de outubro de 2015.
JOÃO MOREIRA
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