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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS EMPREGADOS 

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da 
Paraíba – SINTEENP-PB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
empregados em estabelecimentos de ensino privado, (docentes e não docentes) 
representados pelo SINTEENP-PB, inclusive das instituições de ensino superior, para 
uma assembleia geral telepresencial dos empregados, a ser realizada no dia 27 de abril de 2022 
(uma quarta feira),  com início previsto para as 09:00 h (nove horas), com suporte técnico no 
auditório do sindicato, sito a Av. General Osório, 109, centro de João Pessoa,  com a finalidade 
específica de deliberar sobre os seguintes itens:

01 – Informações sobre as tentativas de negociação coletiva com os sindicatos patronais; 

02 – Autorização ou não para celebração de Convenção Coletiva de Trabalho; 

03 – Autorização ou não para a diretoria ingressar com dissídio coletivo no TRT; 

04 – Deliberação sobre valores e formas de contribuição sindical e descontos assistenciais. 

A assembleia acontecerá pelo sistema Google Meet , sendo o link disponibilizado no site do 
sindicato a partir do dia 26 de abril de 2022, e comunicando também a todas as direções regionais 
para que façam intensa divulgação junto à base. 

Todos os membros da categoria profissional terão direito a voz e voto na assembleia, e não havendo 
quórum na primeira convocação, após 01h (uma hora), será instalada a assembleia em segunda 
convocação deliberando por dois terços dos presentes. 

Para a realização desta assembleia as empresas ficam obrigadas a liberar os empregados de suas 
atividades nesta data. 

João Pessoa, em 14 de abril de 2022. 

Diretoria do SINTEENP-PB 
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