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ASSEMBLEIA GERA
 

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação 
Básica e Profissional no Estado de Alagoas 
35.745.645/0001-38, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os servidores 
públicos federais da educação básica e
participarem da Assembléia Geral 
fevereiro de 2023, segunda
segunda convocação, e às 1
híbrida, sendo presencialmente no auditório Jarede Viana, na sede do Sintietfal, e 
remotamente por intermédio da plataforma google meet, em sala virtual cujo link 
será enviado até 1 hora antes do início da assembleia aos sindicalizados/as
seguinte pauta: 

 
1. Informes; 
2. Campanha salarial 2023;
3. Escolha de sindicalizados/as para participarem do 2º Encontro Nacional de 
Negras, Negros, Indígenas e Quilombolas do Sinasefe (ENNIQ);
4. Eleição de delegado/a à 178ª Plenária Nacional do Sinasefe;
5. Campanha de filiação.
 

    
 

Yuri Deleon Buarque Magalhães de Souza 
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CONVOCATÓRIA 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação 
Básica e Profissional no Estado de Alagoas – SINTIETFAL, CNPJ nº 

38, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os servidores 
públicos federais da educação básica e profissional do estado 

Assembléia Geral Extraordinária, que será realiza
segunda-feira, às 13h, em primeira convocação

e às 13h20, em terceira e última convocação,
híbrida, sendo presencialmente no auditório Jarede Viana, na sede do Sintietfal, e 
remotamente por intermédio da plataforma google meet, em sala virtual cujo link 
será enviado até 1 hora antes do início da assembleia aos sindicalizados/as

2. Campanha salarial 2023; 
3. Escolha de sindicalizados/as para participarem do 2º Encontro Nacional de 
Negras, Negros, Indígenas e Quilombolas do Sinasefe (ENNIQ); 
4. Eleição de delegado/a à 178ª Plenária Nacional do Sinasefe; 
5. Campanha de filiação. 

 
Maceió, 1 de fevereiro

  

 
 

Yuri Deleon Buarque Magalhães de Souza  
Presidente  
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L EXTRAORDINÁRIA 

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Educação 
SINTIETFAL, CNPJ nº 

38, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os servidores 
stado  de Alagoas, para 

realizada no dia 6 de 
em primeira convocação, às 13h10, em 

erceira e última convocação, de forma 
híbrida, sendo presencialmente no auditório Jarede Viana, na sede do Sintietfal, e 
remotamente por intermédio da plataforma google meet, em sala virtual cujo link 
será enviado até 1 hora antes do início da assembleia aos sindicalizados/as, com a 

3. Escolha de sindicalizados/as para participarem do 2º Encontro Nacional de 
 

fevereiro de 2023. 

 


