
 

INSCRIÇÃO DE CHAPAS 

ELEIÇÕES SINDICAIS 2020 

 

Conforme já divulgado pela Comissão Eleitoral no Edital das Eleições, em 15 de julho de 2020, o 

prazo para inscrição de chapas interessadas, nos termos do art. 93 do Estatuto do Sindicato, é de 20 

(vinte dias), a contar da publicação do referido Edital. Desse modo, este prazo se encerra no dia 04 de 

agosto de 2020 (às 18h).  

 

A inscrição das chapas deverá ser efetuada através do e-mail eleicoes2020@sindbancarios.org.br, 

até as 18h do dia 04 de agosto, devendo constar obrigatoriamente o telefone e o e-mail de cada 

candidato/a, bem como o telefone e e-mail do/a representante da chapa perante a Comissão Eleitoral. Este 

e-mail será respondido com a confirmação de recebimento pela Comissão Eleitoral – o que conclui 

procedimento de inscrição.  

 

A inscrição das chapas deverá obedecer a todos os requisitos e determinações previstos no 

Estatuto do Sindicato (disponível em <https://www.sindbancarios.org.br/index.php/quem-

somos/estatuto/>), bem como deve vir acompanhada dos documentos nele estabelecidos.  

 

Os/as candidatos/as serão registrados/as através de chapas que conterão os nomes de todos/as os/as 

concorrentes, titulares e suplentes, em número não inferior a dois terços dos cargos a preencher na 

Diretoria Executiva, no Conselho de Representação em Entidades de Grau Superior e no Conselho Fiscal, 

considerando-os separadamente – conforme estabelece o art. 90 do Estatuto.  

 

Observando o art. 94 do Estatuto, o requerimento do registro das chapas deverá ser encaminhado 

à Comissão Eleitoral para o e-mail eleicoes2020@sindbancarios.org.br (sendo dispensada a exigência de 

ser em três vias), devendo ser assinado por qualquer dos/as candidatos/as que a integram. Além disso, 

deverá ser acompanhado pela ficha de qualificação dos/as candidatos/as, bem como da previsão de 

gastos da chapa no processo eleitoral. 

 

Quanto à ficha de qualificação dos/as candidatos/as (com modelo sugerido em anexo), estabelece 

o parágrafo único do art. 94 do Estatuto que esta deverá ser assinada pelo/a interessado/a, devendo 

conter obrigatoriamente  (1) nome completo, (2) filiação, (3) data e local de nascimento, (4) estado civil, 
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(5) endereço domiciliar, (6) número de matrícula sindical, (7) número e órgão expedidor da carteira de 

identidade, (8) número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social, (9) número do CPF e (10) 

nome da empresa em que trabalha, cargo ocupado e tempo de exercício na categoria. 

 

Além dessas informações, como já referido, deverá ser informado obrigatoriamente o telefone e o 

e-mail de cada candidato/a, assim como a indicação de um/a representante da chapa perante a Comissão 

Eleitoral (também com telefone e e-mail).  

 

Por fim, será recusado o requerimento de registro da chapa que não contenha candidatos/as 

titulares e suplentes em número mínimo suficiente, ou que não esteja acompanhada de fichas de 

qualificação, preenchidas e assinadas, de todos/as os/as candidatos/as, conforme previsto no art. 97 do 

Estatuto.  

 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail eleicoes2020@sindbancarios.org.br, que 

será administrado pela Comissão Eleitoral. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

ELEIÇÕES SINDBANCÁRIOS 2020 

 

1. Nome da Chapa: 
 

2. Previsão de gastos da chapa no processo eleitoral (art. 94 do Estatuto): 
 

3. Representante da chapa perante a Comissão Eleitoral: 

3.1. Telefone: (    )  

3.2. E-mail: 
 

4. Candidatos/as (a indicação de nomes abaixo deverá ser necessariamente acompanhada da ficha 

qualificação de cada candidato/a, conforme as exigências estatutárias): 

 

Diretoria Executiva (15 integrantes titulares e 28 suplentes) 

Cargo Nome completo do/a candidato/a 

Diretor/a Presidente/a  

Diretor/a Titular da Secretaria Geral  

Diretor/a da Secretaria Geral (suplente 1)  

Diretor/a da Secretaria Geral (suplente 2)  

Diretor/a Titular da Secretaria Executiva  

Diretor/a da Secretaria Executiva (suplente 1)  

Diretor/a da Secretaria Executiva (suplente 2)  

Diretor/a Titular Financeiro  

Diretor/a Financeiro (suplente 1)  

Diretor/a Financeiro (suplente 2)  

Diretor/a Titular Administrativo  

Diretor/a Administrativo (suplente 1)  

Diretor/a Administrativo (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Comunicação  

Diretor/a de Comunicação (suplente 1)  

Diretor/a de Comunicação (suplente 2)  

Diretor/a Titular Jurídico  

Diretor/a Jurídico (suplente 1)  

Diretor/a Jurídico (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Juventude e Gênero  

Diretor/a de Juventude e Gênero (suplente 1)  

Diretor/a de Juventude e Gênero (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Diversidade e Combate ao Racismo  

Diretor/a de Diversidade e Combate ao Racismo (suplente 1)  

Diretor/a de Diversidade e Combate ao Racismo (suplente 2)  



 

Diretor/a Titular de Saúde e Condições de Trabalho  

Diretor/a de Saúde e Condições de Trabalho (suplente 1)  

Diretor/a de Saúde e Condições de Trabalho (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Esportes e Lazer  

Diretor/a de Esportes e Lazer (suplente 1)  

Diretor/a de Esportes e Lazer (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Cultura e Sustentabilidade  

Diretor/a de Cultura e Sustentabilidade (suplente 1):  

Diretor/a de Cultura e Sustentabilidade (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Aposentados e Seguridade Social  

Diretor/a de Aposentados e Seguridade Social (suplente 1)  

Diretor/a de Aposentados e Seguridade Social (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Formação  

Diretor/a de Formação (suplente 1)  

Diretor/a de Formação (suplente 2)  

Diretor/a Titular de Financeiras e Terceirizados do R. F.  

Diretor/a de Financeiras e Terceirizados do R. F. (suplente 1)  

Diretor/a de Financeiras e Terceirizados do R. F. (suplente 2)  

 

Conselho de Representação em Entidades de Grau Superior (2 integrantes) 

Cargo Nome completo do/a candidato/a 

Conselheiro/a 1  

Conselheiro/a 2  

 

Conselho Fiscal (5 integrantes titulares e 3 suplentes) 

Cargo Nome completo do/a candidato/a 

Conselheiro/a Titular 1  

Conselheiro/a Titular 2  

Conselheiro/a Titular 3  

Conselheiro/a Titular 4  

Conselheiro/a Titular 5  

Conselheiro/a Suplente 1  

Conselheiro/a Suplente 2  

Conselheiro/a Suplente 3  

 

Porto Alegre, ____ de ________________ de 2020. 

 

                          ______________________________________             Nome:  

                          (Assinatura de qualquer candidato/a da chapa)             CPF: 



 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A 

ELEIÇÕES SINDBANCÁRIOS 2020 

 

1. Nome completo do/a candidato/a:  

 

2. Cargo para o qual está se candidatando:  

 

3. Filiação: 

Nome do Pai:  

Nome da Mãe:  

 

4. Data e local de nascimento:  

 

5. Estado civil:  

 

6. Endereço domiciliar:  

 

7. Número de matrícula sindical:  

 

8. Número e órgão expedidor da carteira de identidade:  

 

9. Número e série da CTPS:  

 

10. Número do CPF:  

 

11. Nome da empresa em que trabalha:  

 

12. Cargo profissional ocupado:  

 

13. Tempo de exercício na categoria:  

 

14. Telefone: (    )  

 

15. E-mail:  

 

Porto Alegre, ____ de ________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do/a candidato/a) 


