
Nossos cursos são focados na prática, o que
tem se mostrado bastante eficiente na qualidade dos

profissionais que estamos preparando para o mercado”
Rodrigo de Araújo, gerente educacional da Keune Academy Curitiba

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDSERV – Sindicato dos ServidoresO SINDSERV – Sindicato dos ServidoresO SINDSERV – Sindicato dos ServidoresO SINDSERV – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina, sediadoPúblicos Municipais de Londrina, sediadoPúblicos Municipais de Londrina, sediadoPúblicos Municipais de Londrina, sediado
na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica,na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica,na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica,na cidade de Londrina-PR, à Rua Bélgica,
nº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretornº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretornº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretornº. 821, Jardim Igapó, através de seu Diretor
Presidente, com base nos artigos 61 a 67 dePresidente, com base nos artigos 61 a 67 dePresidente, com base nos artigos 61 a 67 dePresidente, com base nos artigos 61 a 67 de
seu Estatuto, convoca todos os associadosseu Estatuto, convoca todos os associadosseu Estatuto, convoca todos os associadosseu Estatuto, convoca todos os associados
e associadas desta Entidade, para Assem-e associadas desta Entidade, para Assem-e associadas desta Entidade, para Assem-e associadas desta Entidade, para Assem-
bléia Geral Ordinária a se realizar em suabléia Geral Ordinária a se realizar em suabléia Geral Ordinária a se realizar em suabléia Geral Ordinária a se realizar em sua
sede, sita à Rua Bélgica, nº. 821, Jardimsede, sita à Rua Bélgica, nº. 821, Jardimsede, sita à Rua Bélgica, nº. 821, Jardimsede, sita à Rua Bélgica, nº. 821, Jardim
Igapó, nesta cidade de Londrina – PR, noIgapó, nesta cidade de Londrina – PR, noIgapó, nesta cidade de Londrina – PR, noIgapó, nesta cidade de Londrina – PR, no
dia 29 de março de 2018, às 18h00min. emdia 29 de março de 2018, às 18h00min. emdia 29 de março de 2018, às 18h00min. emdia 29 de março de 2018, às 18h00min. em
primeira convocação e às 18h30min em se-primeira convocação e às 18h30min em se-primeira convocação e às 18h30min em se-primeira convocação e às 18h30min em se-
gunda convocação, para discutir e deliberargunda convocação, para discutir e deliberargunda convocação, para discutir e deliberargunda convocação, para discutir e deliberar
a seguinte pauta: 1)apresentação e aprova-a seguinte pauta: 1)apresentação e aprova-a seguinte pauta: 1)apresentação e aprova-a seguinte pauta: 1)apresentação e aprova-
ção da prestação de contas do ano de 2017;ção da prestação de contas do ano de 2017;ção da prestação de contas do ano de 2017;ção da prestação de contas do ano de 2017;
2) apresentação e aprovação do orçamento2) apresentação e aprovação do orçamento2) apresentação e aprovação do orçamento2) apresentação e aprovação do orçamento
para 2018.para 2018.para 2018.para 2018.

Londrina, 23 de março de 2018.Londrina, 23 de março de 2018.Londrina, 23 de março de 2018.Londrina, 23 de março de 2018.
(a)(a)(a)(a) Marcelo de Lima UrbanejaMarcelo de Lima UrbanejaMarcelo de Lima UrbanejaMarcelo de Lima Urbaneja
Diretor Presidente – SINDSERVDiretor Presidente – SINDSERVDiretor Presidente – SINDSERVDiretor Presidente – SINDSERV
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