ANEXO V - Declaração de Elegibilidade
DECLARAÇÃO DO CANDIDATO
O abaixo subscrito, candidato ao cargo de
Conselheiro de Administração
Conselheiro Fiscal
na Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. –
Sicoob Empresarial, declara:
1. Ser cooperado pessoa física do Sicoob Empresarial, ativo há no mínimo 01 (um) ano até a

data convocação da Assembleia Geral, exceto executivos contratados.
2. Ter reputação ilibada.
3. Ser residente no País.
4. Não estar impedido por lei especial, nem condenado a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação.
5. Não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por

pendências relativas a protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques
sem fundo, inadimplência de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias
análogas.
6. Não estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da administração ou ter

controlado firma ou sociedade concordatária ou insolvente.
7. Não participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital de

empresas de fomento mercantil, outras instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção de cooperativa de
crédito.
8. Não ser empregado da Cooperativa.
9. Não ser cooperado pessoa física que preste serviço em caráter não eventual à
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cooperativa, equiparado a empregado para os devidos efeitos legais.
10. Ser maior de 18 (dezoito) anos, na data de realização das eleições.
11. Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das incumbências estatutárias,
regimentais e regulamentares.
12. Preenche os seguintes critérios de capacitação:

Formação acadêmica de nível superior;
Formação técnica de acordo com cursos que, porventura, sejam ministrados
por alguma entidade pertencente ao Sistema Cooperativo, voltado para
formação de Conselheiros, nos últimos 2 (dois) anos;
Experiência comprovada em gestão de cooperativas de crédito nos últimos 2 (dois) anos;
Experiência comprovada em gestão ou trabalhos em instituições financeiras nos últimos
02 (dois) anos;
13. Compromete-se a participar de eventuais cursos/treinamentos que sejam ministrados

pelo Sicoob Central DF e/ou Sistema OCB/Sescoop/DF.
14. Atende todos os requisitos legais, estatutários e regulamentares para concorrer ao

cargo eletivo ao qual é candidato.
15. Assume integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas, ficando,

desde já, a Cooperativa autorizada, dentro dos limites legais, a fazer uso das
informações.
,
Nome:
CPF:
Assinatura:
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