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SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22

NIRE: 3130002124-6
EDITAL

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições 
estatutárias, informa aos acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) que os 
documentos referentes às contas da administração, o relatório da auditoria independente e as demons-
trações financeiras encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, situada na Avenida 
Francisco Ribeiro, n. 1.111, Bairro Santa Mônica, Uberlândia - Minas Gerais, CEP 38408-186. Informa 
ainda que a Assembleia Geral Ordinária será agendada posteriormente e os acionistas serão comunica-
dos no prazo e na forma prescrita na legislação.

Uberlândia/MG, 22 de julho de 2021.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária MARIA LUCIA RODRIGUES CURY - 
39671 (CTPS 006115388 série 0030 MG) que, considerando que a colaboradora apresentou 
atestados médicos datados de 12/07/2021 com afastamento para 03 (três) dias, 15/07/2021 com 
afastamento de 05 (cinco) dias, e  20/07/2021 com afastamento para 02 (dois) dias, e estes foram 
objeto de investigação interna por parte da Callink, onde foi constatada a inveracidade aos referidos 
atestados, a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da data 23/07/2021, em virtude 
da falta grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de 
indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunicada 
que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, 
para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido 
departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão 
Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado 
do armário e tudo mais. Fica a funcionário(a) comunicado(a) que o acerto rescisório/homologação 
será 02/08/2021 ás 16:00hr no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compare-
cimento do(a) colaborador(a) CLAUDIONEI VIEIRA MILHOMEM, 
CTPS:5134339, Série: 0050- 18/11/2016, à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de rescisão contratu-
al na forma do artigo 482, "i", da CLT.

CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compare-
cimento do(a) colaborador(a) PROSPERE RENE, CTPS:716746, Série: 
69135- 07/01/2021, à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades profissionais, sob pena de rescisão contratual na forma do artigo 
482, "i", da CLT.

ATIVIDADE
Inscrições das chapas

Divulgação preliminar das inscrições 
deferidas

Impugnações das inscrições 
deferidas

Publicação do resultado das 
impugnações e da lista das 

inscrições homologadas
Período de campanha

Votação (Eleição)

Apuração dos votos
Divulgação do resultado preliminar 

da votação
Impugnação do resultado preliminar 

da votação.

Divulgação do resultado final de 
votação homologado

Posse da Diretoria Executiva eleita

DATA
09/08/2021 a 13/08/2021 (das 

08h00m às 12h00m e das 
14h00m às 18h00m, 

diariamente)
17/08/2021, ás 18h00min00s

18/08/2021 (a partir das 08h) a 
19/08/2021 (até as 18h)

20/08/2021, até as 23h59min59s

23/08/2021, a partir das 
00h00min00s, a 25/09/2021, até 

as 23h59min59s
28/09/2021, a partir das 

12h00min00s, a 29/09/2021, até 
as 11h59min59s

30/09/2021, às 09h
30/09/2021, às 15h

30/09/2021, a partir das 
16h00min00s, a 01/10/2021, até 

as 16h00min00s

Até 02/10/2021, às 16h
04/10/2021 (às 17h)

LOCAL/MEIO
Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

‒

Site da ADUFU-SS e, 
excepcionalmente, na Sede da 

ADUFU-SS para os/as 
eleitores/as sem acesso à 

internet.
Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

7.O site da ADUFU-SS mencionado no cronograma, que será um dos meios para a divulgação dos atos 
da eleição, se trata do endereço eletrônico www.adufu.org.br.
8.Todos os horários dispostos nesse Edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
9.Ficam delegados à Comissão Eleitoral todos os poderes para a definição de normas adicionais, que 
serão devidamente publicadas na Sede da ADUFU-SS e no endereço eletrônico da Seção Sindical; 
bem como para a resolução de casos omissos neste edital.

Uberlândia, 27 de julho de 2021.

Prof. Sidiney Ruocco Junior
Presidente da ADUFU-SS

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DA ADUFU-SEÇÃO 
SINDICAL – GESTÃO 2021/2023
O Presidente desta Seção Sindical do ANDES (Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior), 
em cumprimento ao que dispõe o art. 37 e seguintes do Regimento desta Seção Sindical e em 
observância às diretrizes emanadas da Comissão Eleitoral da ADUFU-SS constituída em Assembleia 
Geral do dia 22 de junho de 2021, convoca, por meio do presente edital, eleição por voto secreto e 
online,a ser realizada entre os dias 28/09/2021 e 29/09/2021, para a definição da Diretoria Executiva – 
Gestão 2021/2023, de acordo com as disposições a seguir.
1.As chapas poderão ser compostas por docentes efetivos/as da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) que estejam filiados/as à ADUFU-SS há, no mínimo, 90 (noventa) dias contados da data do 
presente Edital e que estejam em pleno gozo dos seus direitos perante esta Seção Sindical. É vedada 
a candidatura de filiados/as que estiverem exercendo algum cargo de Direção na Universidade Federal 
de Uberlândia, bem como de filiados/as que sejam professores/as substitutos/as ou visitantes, de 
acordo com o art. 38, §§ 1º e 3º do Regimento Interno da ADUFU-SS.
1.1.É permitida à Diretoria Executiva ou a qualquer dos seus membros, para o mesmo cargo ou para 
outro, uma única reeleição consecutiva.
2.As inscrições das chapas serão realizadas perante a Secretaria da ADUFU-Seção Sindical, 
09/08/2021 a 13/08/2021 (das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 18h00m, diariamente) mediante 
requerimento específico em que conste o nome de todos/as candidatos/as aos cargos da Diretoria 
Executiva e seus/suas suplentes. O referido requerimento deverá ser assinado por todos/as integrantes 
de cada chapa.
2.1.As chapas devem conter, obrigatoriamente, os nomes completos, RG e assinaturas de cada um/a 
dos/as postulantes aos seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretário/a Geral, Primeiro/a 
Secretário/a, Primeiro/a Tesoureiro/a, Segundo/a Tesoureiro/a, Secretário/a de Formação Sindical, 
Secretário/a Cultural e dois/duas Suplentes.
3.O voto é secreto e facultativo, sendo considerados/as eleitores/as todos os/as filiados/as à ADUFU, 
desde que inscritos 90 (noventa) dias antes do período de votação, sendo vedado o voto por 
procuração.
4.Em razão da pandemia do COVID-19, a votação será realizada de forma online, através da plataforma 
Helios Voting. O link para a votação será enviado para os/as eleitores/as nos seus respectivos e-mail´s 
cadastrados junto à ADUFU-SS.
4.1.Todos/as os/as sindicalizados/as que desejarem votar nas eleições regulamentadas pelo presente 
Edital devem possuir endereço de e-mail atualizado junto à ADUFU-SS, podendo informar ou atualizar 
seus e-mail´s, por meio do endereço eletrônico https://www.adufu.net.br/docentes/, até o dia  
24/09/2021.
5.Nos dias da votação (Eleição) e durante os horários das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 
18h00m, diariamente, ficará disponível na sede da ADUFU-SS, um computador para a votação, 
respeitados todos os protocolos sanitários, para aqueles/as eleitores/as que eventualmente não tenham 
acesso à Internet.
6.Em observância ao art. 42 do Regimento Interno da ADUFU-Seção Sindical, o processo eleitoral será 
conduzido pela Comissão Eleitoral, constituída em Assembleia Geral da data de 22 de junho de 2021, 
respeitado o seguinte cronograma:

ATIVIDADE
Inscrição dos/as candidatos/as à 

Direção Colegiada

Divulgação dos/as candidatos/as 
inscritos/as

Impugnações das inscrições 

Publicação do resultado das 
impugnações e da lista das 

inscrições homologadas
Período de campanha

Votação (Eleição)

Apuração dos votos
Divulgação do resultado preliminar 

da votação
Impugnação do resultado preliminar 

da votação.

Divulgação do resultado final de 
votação homologado

Posse da Direção Colegiada eleita

DATA
09/08/2021 a 13/08/2021 (até as 

23h59min59s)

17/08/2021, às 18h00min00s

18/08/2021 (a partir das 08h) a 
19/08/2021 (até as 18h)

20/08/2021, até as 23h59min59s

23/08/2021, a partir das 
00h00min00s, a 25/09/2021, até 

as 23h59min59s
28/09/2021, a partir das 

12h00min00s, a 29/09/2021, até 
as 11h59min59s

30/09/2021, às 09h
30/09/2021, às 15h

30/09/2021, a partir das 
16h00min00s, a 01/10/2021, até 

as16h00min00s

Até 02/10/2021, às 16h
04/10/2021 (às 17h)

LOCAL/MEIO
Sede da ADUFU-SS ou e-mail 

secretaria@adufu.org.br

Sede e site da ADUFU-SS

Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

‒

Site da ADUFU-SS e, 
excepcionalmente, na Sede da 

ADUFU-SS para os/as 
eleitores/as sem acesso à 

internet.
Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

Sede da ADUFU-SS

Sede e site da ADUFU-SS

7.O site da ADUFU-SS mencionado no cronograma, que será um dos meios para a divulgação dos atos 
da eleição, se trata do endereço eletrônico www.adufu.org.br/.
8.Todos os horários dispostos nesse Edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
9.Ficam delegados à Comissão Eleitoral todos os poderes para a definição de normas adicionais, que 
serão devidamente publicadas na Sede da ADUFU-SS e no endereço eletrônico da Seção Sindical; 
bem como para a resolução de casos omissos neste edital.

Uberlândia, 27 de julho de 2021.
Prof. Sidiney Ruocco Junior

Presidente da ADUFU-SS

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA A DIREÇÃO COLEGIADA DA ADUFU-SEÇÃO 
SINDICAL – GESTÃO 2021/2023
O Presidente desta Seção Sindical do ANDES (Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior), 
em cumprimento ao que dispõe o art. 44 e seguintes do Regimento desta Seção Sindical e em 
observância às diretrizes emanadas da Comissão Eleitoral da ADUFU-SS constituída em Assembleia 
Geral do dia 22 de junho de 2021, convoca, por meio do presente edital, eleição por voto secreto e 
online, a ser realizada nos dias 28/09/2021 e 29/09/2021,para a definição da Direção Colegiada – Gestão 
2021/2023, de acordo com as disposições a seguir.
1.O/a docente efetivo/a da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) que esteja filiado/a à ADUFU-SS 
há, no mínimo, 90 (noventa) dias contados da data do presente Edital, que esteja em pleno gozo dos 
seus direitos perante esta Seção Sindical e que não pleiteie compor a Diretoria Executiva da ADUFU-SS 
concomitantemente, poderá se candidatar a representante titular de Unidade Acadêmica ou Unidade 
Especial de Ensino juntamente com seu/sua suplente, exigidos deste/a os mesmos requisitos acima 
dispostos, devendo ambos/as realizarem sua inscrição a partir do preenchimento de formulário 
específico e envio de cópia do documento de identidade, todos eles entregues na Secretaria da 
ADUFU-SS,durante os horários das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 18h00m, diariamente, ou 
enviados por e-mail, para secretaria@adufu.org.br no período de 09/08/2021 a 13/08/2021 (até as 
23:59:59 h).
2.Nos termos do Regimento da ADUFU-SS, art. 44, §2º, poderá ser eleito/a, para integrar a Direção 
Colegiada no biênio de 2021 a 2023, cujo mandato findará juntamente ao da Diretoria Executiva- 
Gestão 2021 a 2023, até 01 (um) representante a cada 30 (trinta) docentes, ou fração, que integram 
uma mesma Unidade Acadêmica ou Unidade Especial de Ensino.
3.O voto é secreto e facultativo e são considerados/as eleitores/as todos os/as filiados/as à ADUFU, 
desde que inscritos 90 (noventa) dias antes do período de votação, sendo vedado o voto por 
procuração.
4.Em razão da pandemia do COVID-19, a votação será realizada de forma online, através da plataforma 
Helios Voting. O link para a votação será enviado para os/as eleitores/as nos seus respectivos e-mail’s 
cadastrados junto à ADUFU-SS.
4.1.Todos/as os/as sindicalizados/as que desejarem votar nas eleições regulamentadas pelo presente 
Edital devem possuir endereço de e-mail atualizado junto à ADUFU-SS, podendo informar ou atualizar 
seus e-mail´s, por meio do endereço eletrônico https://www.adufu.net.br/docentes/, até o dia  
24/09/2021.
5.Nos dias da votação (Eleição) e durante os horários das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 
18h00m, diariamente, ficará disponível na sede da ADUFU-SS, um computador para a votação, 
respeitados todos os protocolos sanitários, para aqueles/as eleitores/as que eventualmente não tenham 
acesso à Internet. 
6.Em observância ao art. 42 do Regimento Interno da ADUFU-Seção Sindical, o processo eleitoral será 
conduzido pela Comissão eleitoral constituída em Assembleia Geral da data de 22 de junho de 2021, 
respeitado o seguinte cronograma:
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