COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB
EMPRESARIAL
CNPJ nº 05.856.736/0001-80
NIRE: 53400007766
PROCESSO ELEITORAL SICOOB EMPRESARIAL 2022
A Comissão Eleitoral da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob
Empresarial, no uso de suas atribuições previstas no Regulamento Eleitoral, informa o quadro social da
Cooperativa sobre o processo eleitoral 2022, visando as inscrições ao cargo de Conselheiro de Administração –
quadriênio 2022 – 2026 e Conselheiro Fiscal – triênio 2022 a 2025.
1. Inscrições: As inscrições ocorrerão das 9h do dia 7/2/2022 às 18h do dia 11/2/2022, considerando o
horário oficial de Brasília/DF. Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação na SEDE da
Cooperativa, localizada no SIA Trecho 3 Lote 225 Ed. Fibra Térreo, Brasília-DF.

a) Requerimento de registro da chapa dos candidatos ao Conselho de Administração (ANEXO
II, preenchido e assinado por todos os componentes); ou Requerimento de registro de candidatura
individual ao Conselho Fiscal (ANEXO III, preenchido e assinado pelo candidato);

b) formulário cadastral para eleição (ANEXO IV);
c) declaração de elegibilidade (ANEXO V);
d) currículo (ANEXO VI);
e) duas cópias autenticadas da carteira de identidade;
f) duas cópias do CPF, caso não haja no documento de identidade;
g) cópia de comprovante de residência;
h) comprovante de nada consta no Cadastro de Cheques sem Fundos – CCF e Serasa;
i) cópia do título eleitoral;
j) cópia da Inscrição no INSS ou PIS/PASEP (se for o caso);
k) certidões de distribuição de ações cíveis, criminais e protestos;
l) certidões negativas referentes a tributos federais e do Distrito Federal.
1.1 O cooperado candidato que for controlador ou administrador de qualquer empresa associada ou não ao
SICOOB EMPRESARIAL, deverá apresentar os documentos da(s) empresa(s), conforme letras (h, k e l).
2. Composição das Vagas: O Conselho de Administração será constituído por 9 (nove) membros e o
Conselho Fiscal será constituído por 6 (seis) membros, sendo 3 (três) efetivos e 3 (três) suplentes.
3.

Cronograma de Atividades:

Divulgação do calendário eleitoral com as etapas e prazos do processo;

19/1/22

Publicação do Edital de Convocação;

7/2/22

Abertura das inscrições para registro de chapas e candidaturas individuais;
Encerramento das inscrições;
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9h de 7/2/22
18h de 11/2/22
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Período para análise documental dos candidatos;

14/2/22 a 16/2/22

Notificação para regularização aos candidatos que apresentaram falhas na
documentação;
Período aos candidatos para regularização da documentação;
Período para análise sobre a regularização da documentação entregue pelos
candidatos notificados;
Divulgação preliminar da lista de candidatos;

16/2/22
17/2/22 a 18/2/22
21/2/22 a 22/2/22
22/2/22

Abertura de prazo para impugnação às candidaturas;

23/2/22

Término do prazo para impugnação à candidatura;

24/2/22

Período de análise das impugnações;

25/2/22

Divulgação da lista definitiva dos candidatos aptos;

25/2/22

Assembleia Geral Ordinária para Eleição.

9/4/22

4. Sistema de Votação: As votações ocorrerão por meio do App Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas
lojas virtuais Apple Store e Google Play. A Assembleia Geral Ordinária será realizada de forma semipresencial,
com data prevista para o dia 9 de abril de 2022, às 7h com a presença de 2/3 (dois terços) do número de
associados em primeira convocação; às 8h, com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados
em segunda convocação ou às 9h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última
convocação.
5. Documentos Complementares: Os ANEXOS II, III, IV, V e VI, necessários para o registro de chapas e
candidaturas individuais estão disponíveis na página da Cooperativa, na aba DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA CANDIDATURA: https://www.sicoobempresarial.coop.br/o-sicoob-empresarial/processos-eleitorais.
6. Segue o link para leitura do Estatuto Social e Regulamento Eleitoral: www.sicoobempresarial.coop.br/osicoob-empresarial/apresentacao-sicoob-empresarial .Eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral devem ser
endereçadas
à
Comissão
Eleitoral
pelo
e-mail
sicoobempresarial@sicoobempresarial.coop.br.
Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022.
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