
ELEIÇÕES DO SINDOJUS/MG PARA O TRIÊNIO 2021/2023 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA  

(Obs.: colocar nomes com as respectivas assinaturas) 

Nós, candidatos abaixo assinados, REQUEREMOS a inscrição da seguinte 

chapa: 

Nome da Chapa: ____________________________________________________________________________ 

Composta da seguinte forma: 

                                      (nomes)                                                 (assinaturas) 

Diretoria Executiva 

Diretor-Geral: _________________________________________________________ - ___________________ 

Diretor-Geral: _________________________________________________________ - ___________________ 

Diretor-Geral: _________________________________________________________ - ___________________ 

Conselho de Diretores 

Diretor Administrativo: ______________________________________________ - ___________________ 

Diretor Financeiro: ___________________________________________________ - ___________________ 

Diretor Jurídico: ______________________________________________________ - ___________________ 

Diretor de Comunicação: ____________________________________________ - ___________________ 

Suplente: ______________________________________________________________ - ___________________ 

Suplente: ______________________________________________________________ - ___________________ 

Suplente: ______________________________________________________________ - ___________________  

Conselho Fiscal 

Conselheiro Fiscal: ___________________________________________________ - ___________________ 

Conselheiro Fiscal: ___________________________________________________ - ___________________ 

Conselheiro Fiscal: ___________________________________________________ - ___________________ 

Suplente: ______________________________________________________________ - ___________________ 

 

 



 

ELEIÇÕES DO SINDOJUS/MG PARA O TRIÊNIO 2021/2023 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA  

 

Nós, candidatos abaixo assinados, REQUEREMOS a inscrição da seguinte 

chapa: 

TERMO DE COMPROMISSO 

Nós, sindicalizados efetivos desta entidade abaixo assinados, candidatos 

integrantes da chapa seguinte: ___________________________________________________________, 

DECLARAMOS não possuir antecedentes criminais, cumprir todos os requisitos 

legais e estatutários para concorrer ao pleito eleitoral e tomar posse no cargo, e 

nos comprometemos, se eleitos, a cumprir as normas estatutárias; a participar das 

assembleias promovidas pela entidade; a cumprir a integralidade do mandato no 

qual fomos investidos; a exercer com acuidade, dedicação e probidade as 

atribuições do cargo, mantendo conduta compatível com a moralidade; a sermos 

assíduos e pontuais, a sermos leais ao SINDOJUS/MG e à categoria; a atender com 

presteza e urbanidade aos filiados e ao público em geral, quando assim 

estabelecido pelo estatuto e/ou pelo regimento interno; a levar ao conhecimento 

da Diretoria Executiva e do Conselho Diretor as irregularidades de que tivermos 

conhecimento em razão do cargo; a zelar pelo material de expediente, pela 

conservação do material permanente, e do patrimônio do Sindicato; a guardar 

sigilo sobre assunto do serviço que, por decisão do Conselho Diretor, não deva ser 

divulgada; a guardar e conservar, com todos os requisitos de segurança 

documentos, livros e papeis quando em nosso poder; a observar as normas legais e 

regulamentares. Declaramos, sob as penas da lei, ser verdade o descrito acima. 

Belo Horizonte, _______ de ___________________________ de 2020. 

Somente assinaturas dos candidatos: 
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