
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE FILIADOS DO SINDICATO DOS  SERVIDORES DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO MARANHÃO – SINDJUS/MA. CNPJ nº11. 013.026/0001-90, com sede em São Luis na Rua das
Cajazeiras, 43,  Centro, CEP: 65.015-080, neste ato representado por seu Presidente George de Jesus dos Santos
Ferreira, CONVOCA todos os seus filiados membros da categoria profissional de servidores do Poder Judiciário do
Estado  do  Maranhão,  para  participar  da  campanha  de  DOAÇÃO  DE  MÓVEIS  USADOS  DA  SEDE
ADMINISTRATIVA DO SINDJUS/MA, conforme decisão da Diretoria Executiva, em reunião realizada no dia 15
de setembro do corrente ano. Sendo os móveis listados a seguir: Item 1º - 02 armários arquivo, com 04(quatro)
gavetas em mdf, na cor cinza; item 2º - 02 armários arquivo com 04 (quatro) gavetas em mdf na cor parda, item 3º -
01(um) armário arquivo com 04(quatro gavetas) em aço; item 4º - 02 (duas) cadeiras para escritório com braço e
tecido preto giratória,  item 5º -  04(quatro) cadeiras  para  escritório sem braço,  fixa e  de tecido preto; item 6º -
02(duas) cadeiras longarinas de 03(três) lugares; item 7º - 02 (dois) armários baixo para escritório; item 8º -  01(um)
armário para escritório semiaberto; item 9º - 01(um) gaveteiro com 04(quatro) gavetas; item 10º - 01(um) gaveteiro
com 03(três) gavetas, item 11º - 02(duas) prateleiras; item 12º - 01(uma) mesa em L com duas gavetas,; item 13º - 02
(duas mesas simples; item 14º - 09 (nove ) xícaras pequenas completas e transparentes; item 15º- 08(oito) xícaras
grandes completas e  brancas; item 16º  01 (uma) cafeteira;  item 17º  -  01(uma) sanduicheira,   item 18º  01(uma)
churrasqueira pequena de fogão; item 19º - 01 (uma arvore de natal; item 20º 01 (um) bebedouro elétrico para galão
de água; item 21º - 02(cadeiras) para escritório sem braço fixa em material sintético na cor preta; item 22º - 01 (um)
sofá na cor preta de 02(dois) lugares,  tendo as  seguintes regras:  1°- O prazo para manifestação dos servidores
interessados,  será de 22 a 29 de novembro de 2021. 2°- Havendo mais de 01 (um) interessado nos móveis  ou
utensílios de casa, será feito o sorteio entre os mesmos. 3°- O prazo será de 10 (dez) dias para retirada do item no
Sindjus/MA.  4°-  As  despesas  de  retirada,  transporte  e  reforma  do  bem/móvel  ou  utensílio  será  por  conta  do
interessado. 5°- Não havendo manifestação de interesse dos filiados, os mesmos serão doados para instituição de
caridade e/ou religiosa. 6°- Os interessados deverão se manifestar, especificando o item desejado, através do e-mail:
sindjus_claudia@hotmail.com. São Luís, 19 de novembro de 2021. George de Jesus dos Santos Ferreira – Presidente.
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