Diretoria Executiva Nacional - DEN
Comissão da Lista Tríplice

PROCESSO DE ESCOLHA DE AUDITOR FISCAL POR LISTA TRÍPLICE PARA O
CARGO DE SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Executiva Nacional do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - SINDIFISCO NACIONAL, no uso de suas atribuições estatutárias,
especialmente a prevista no art. 135, CONVOCA os Auditores Fiscais, ativos e aposentados,
para em Assembleia Nacional participarem do processo de escolha dos nomes dos Auditores
Fiscais a serem indicados, pelo método LISTA TRÍPLICE, para ocupar o cargo de Secretário
da Receita Federal do Brasil. O processo de escolha dar-se-á em três fases, nos termos do
regulamento e de acordo com o cronograma abaixo.
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
1 - A fase local será organizada pelas Delegacias Sindicais, que se incumbirão de expedir
as orientações necessárias aos seus filiados até 11/04/2018. Essa fase ocorrerá nos dias 18
e 19/04/2018, consistindo na indicação, em urna, de até três nomes de Auditores Fiscais. Os
horários e locais de funcionamento das urnas serão determinados e divulgados pelos
presidentes ou representantes das respectivas Delegacias Sindicais ou Representações.
2 - A fase regional consistirá na votação de até três nomes de Auditores Fiscais e será
realizada no dia 16/05/2018, por meio da internet. Os não filiados terão o prazo de até
15/05/2018 para se habilitarem.
3 - A fase nacional será composta de duas etapas:
ETAPA 1 - Após a escolha dos dez Auditores Fiscais mais votados nas dez Regiões Fiscais
(um em cada RF), estes serão sabatinados pelos membros do CDS, em reunião a ser
realizada na semana de 12 a 13 de junho de 2018.
ETAPA 2 - Os dez nomes escolhidos na fase anterior serão submetidos à votação, pela
internet, por toda a categoria (ativos e aposentados), no dia 20/06/2018. Cada filiado poderá
votar em até três nomes. Os três nomes mais votados comporão a Lista Tríplice. Os não
filiados que não se habitaram anteriormente, para a fase regional, deverão se inscrever até
19/06/2018 para participar desta última votação.
Brasília, 3 de abril de 2018.
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