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FICHA DE QUALIFICAÇÃO DE CANDIDATO 

ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS 

REPRESENTANTES (EFETIVOS E SUPLENTES) 

TRIÊNIO 2018/2021 
NOME:  __________________________________________________________________________________________  

FILIAÇÃO: PAI:  __________________________________________________________________________________  

                    MÃE: __________________________________________________ ________________________________  

NACIONALIDADE: ________________________ NATURALIDADE: _______________________/ ______ 

                                                                                                                                             (Cidade)                (UF) 

DATA NASCIMENTO: _______ / _______ / _______ ESTADO CIVIL  _____________________________________  

                                           (Dia)         (Mês)        (Ano) 

CÉDULA DE IDENTIDADE: ______________________    ____/_____/____   _____      _____/_____/____ 

                                                                     (Nº)                             (Org. Exp.)         (UF)          ( Data de Exp.) 

PROFISSÃO (CATEGORIA): _____________________ INSC. CRC: ________ / ___________ 

                                                                                                                         (UF)               (Nº) 

ASSOCIADO AO SINDICATO DESDE  _______________________________________________________________  

MATRÍCULA: _______________ TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL:  ______________________________  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  _______________________________________________________________________  

________________________     ______________________     _____________    ______________- ____  

                       (Bairro)                              (Cidade)                              (UF)                         (CEP) 

FONE: __________________ FAX: ________________ E-mail: ___________________________ _________________  

                    (DDD e Nº)                              (DDD e Nº)          

NOME DA EMPRESA EM QUE TRABALHA (SE AUTÔNOMO, COLOCAR ESTA CONDIÇÃO E O 

ENDEREÇO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL)  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

ENDEREÇO PROFISSIONAL:  ______________________________________________________________________  

____________________     _________________________    ________   ______________ -  _______________________  

               (Bairro)                             (Cidade)                                                             (UF)                      (CEP) 

FONE: __________________________  FAX: ________________________ E-MAIL: __________________________  

                  (DDD e Nº)                      (DDD Nº)                                       

 

Declaro que: 
1 -  na qualidade de candidato à eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, serem verdadeiras as informações acima; 

2 – não estou respondendo a processo criminal e que jamais fui condenado por crime doloso ou culposo; 

3 – não incide sobre mim nenhuma das inelegibilidades previstas no artigo 530 da CLT; 

4 – estou em dia com minhas obrigações perante o sindicato a que sou filiado; 

5 – aceito o processo eleitoral e a forma como o mesmo está regulamentado e que tenho pleno conhecimento das 

normas que o regulamentam (Art. 66 e seguintes do Estatuto e Regulamento Eleitoral aprovado pela Assembléia 

Geral Extraordinária, realizada em 01/07/03, e registrado no Cartório do 2º Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

de Salvador, Bahia em 15/06/2004, sob o nº 21.714, e disponibilizado no site do Sindicato www.sindiconta-

ba.org.br.  

6 – estou ciente de que as notificações, intimações ou ciências de decisões sobre a minha candidatura, na chapa a 

que pertenço e/ou sobre o processo eleitoral podem ser realizadas, diretamente, nas seguintes ordens: pelo e-mail 

ou por qualquer dos números de fax acima por mim fornecidos e que me responsabilizo no caso de extravio por 

qualquer motivo e conseqüentemente abro mão do direito de receber pessoalmente quando realizada por um dos 

meios acima citados. 

__________________________ / ________, ________ / ____________________/ _____ 

   (Cidade)                                   (UF)            (Dia)                   (Mês)              (Ano) 

__________________________________________ 

Assinatura 

1 – Esta Ficha deve ser preenchida em duas vias e assinada 

2 – Anexar duas fotocópias da carteira de sócio do Sindicato ou do Conselho Regional, comprovando o exercício 

profissional de no mínimo dois anos de profissão. 
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