
SINDJUF/PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER

JUOiCiAKiO FEDERAL NO ESTADO DA PARAJBA

ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDJUF-PB E
1 3 DE OUTUBRO DE 2021

Aos treze de outubro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sede do Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba -- Sindjuf-PB, à rua Heráclito

Cavalcante. 48. Centro, João Pessoa (PB). os seguintes membros da Comissão Eleitoral: Jai/fon

Caldeira Brant, Mana Hilarina Abres Nunes e Sérgio Roberto do Nascimento Sirva, com a presença

do Sr 4da/mir .4zevedo .4/encar. representante da empresa SDI - Soluções Digitais Inteligentes,

com a finalidade de conhecer o aplicativo de operacionalização do processo de votação por meio
virtual, apresentado por essa empresa contratada pelo SindjuFPB. Iniciada a reunião. o Sr.

Adalmir informou: que o aplicativo foi desenvolvido pela própria empresa, sendo adaptado às

necessidades do clientes que o aplicativo utiliza um código criptografado, de 12 dígitos, que será
separado em três partes de quatro dígitos, a serem distribuídas entre três membros da Comissão

Eleitorall que esses membros, escolhidos pela própria Comissão, deverão digitar sua respectiva

parte do código (quatro dígitos) no computador, no momento de abertura do processo de votação,

para sua validaçãol que a empresa irá receber do Sindjuf-PB a lista de sindicalizados aptos a
votar. a fim de habilita-los no sistema, inclusive com a informação de seus respectivos e-mails e

números de celular com acesso ao aplicativo Whatsappl que essas informações são necessárias.

uma vez que os eleitores somente poderão votar mediante um código de acesso enviado pela
empresa contratada aos respectivos e-mails e/ou perfis no Whatsapp previamente fornecidos pelo

Sindicatos que os dados do processo de votação virtual criptografados ficarão apenas com a

empresa contratada e que o Sindjuf-PB não terá acesso ao sistema. Em seguida, o Sr. Adalmir fez
uma demonstração do funcionamento do sistema através do seu celular, apresentando o formato

das telas em cada etapa do processo de votação. Informou que os nomes dos candidatos da
Chapa Unica e também da Comissão Fiscal constarão em listas fechadas e visíveis na tela.

Hilarlna alertou que a Comissão Fiscal não pode ter lista fechada, uma vez que o eleitor deverá

escolher cada candidato a conselheiro separadamente. alerta este com o qual os demais/''''\
membros concordaram. Em seguida. o Sr. Adalmir informou que a empresa SDI providenciará, até r
o dia 15/10/2021, uma votação simulada, devendo liberar à Comissão Eleitoral a simulação de um

relatório de votação, com a mesma estrutura de votação real. Informou ainda que irá corrigir %..:l'"]
disposição dos candidatos ao Conselho Fiscal, que deverão constar na tela de votação como
opções separadas, para escolha individual pelo eleitor. Por fim, o presidente da Comissão Eleitoral
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informou que irá solicitar à Secretaria Administrativa do Sindjuf-PB que a lista de sindicalizados

aptos a votar seja fornecida à empresa SDI. para o prosseguimento do seu trabalho.Sem mais
para tratar e não existindo mais manifestações, eu, Mana Hilarina Aires Nunes lavrei a presente

ata, que segue assinada por mim e pelGósentes, dgpgls de lida e aprovada. João Pessoa,
1 3/1 0/2021 .
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