
Rua General Câmara, 424 -  fone: 51-3433-1200 – Porto Alegre – RS
E-mail: sindbancarios@sindbancarios.org.br

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA DELEGADOS E DELEGADAS SINDICAIS DO
BRDE – BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, por sua diretoria, comunica a todos(as)
os(as) funcionários(as) do BRDE – BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
EXTREMO SUL do município de Porto Alegre, a abertura do processo eleitoral para
Delegado(a) Sindical, cujo mandato será de 01 de abril de 2022 até 31 de março de 2023. A
presente eleição observará o seguinte cronograma e as seguintes condições:

Cronograma

Inscrições: 16/03/22  a  18/03/22

Eleições:  24/03/22  a  29/03/22

Eleição Ordinária:

Inscrições: 16/03/2022 até 18/03/2022 exclusivamente através de e-mail enviado para
formacao@sindbancarios.org.br com o preenchimento de ficha de inscrição de candidatura
devidamente preenchida e assinada.

A ficha de inscrição de candidatura estará disponível no site do sindicato.

Eleições: Das 8h do dia 24/03/2022 até às 23:59h do dia 29/03/2022 na plataforma virtual de
votação que será disponibilizada no site do SindBancários.

Posse: abril de 2022

Condições

a) Só pode ser candidato(a) o(a) associado(a) do sindicato há mais de 90 dias da data limite de
inscrição;

b) As eleições somente serão válidas se houver a votação mínima de 30% dos aptos a votar no
local de lotação do delegado;

c) Os pedidos de inscrições deverão ser feitos exclusivamente pelo e-mail
formacao@sindbancarios.org.br.
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As eleições se darão através de plataforma digital disponibilizada aos bancários e bancárias
vinculados/as aos locais que têm candidatos à delegados(as) sindicais, entre 08h do dia
24/03/2022 e 23:59h do dia 29/03/2022.

O bancário deverá acessar o site do Sindicato nas datas de votação e preencher os dados
necessários para validar o seu voto exclusivamente vinculado ao seu banco e ao seu local de
lotação.

Nos dias de votação, no horário entre 09:00 hs e 18:00 hs, o/a bancário/a que não conseguir
acessar ao sistema ou tiver dúvidas de acesso poderá entrar em contato com o suporte do
Sindicato pelo telefone: (51) 3433-1200.

Porto Alegre, 11 de março de 2022.

A Diretoria
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