COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB CREDIJUSTRA.
CNPJ nº 37.079.720/0001-02
NIRE: 53400001873
ELEIÇÃO CONSELHEIRO FISCAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra,
no uso de suas atribuições previstas no Regulamento Eleitoral, convoca o quadro social da
Cooperativa às inscrições ao cargo de Conselheiro Fiscal – biênio 2022 a 2024.
1.
Inscrições: As inscrições ocorrerão das 0h do dia 13/1/2022 às 23h59 do dia
11/2/2022, considerando o horário oficial de Brasília/DF. Os interessados deverão acessar o
link https://sicoob.online/85f7l e preencher todos os campos do formulário eletrônico que
contempla o requerimento de registro de candidatura, formulário cadastral e as declarações,
anexando os demais documentos exigidos no art. 16 do Regulamento Eleitoral. Não serão
aceitas inscrições por meio de outros instrumentos.
1.1 O requerimento de registro da candidatura (art. 16, I) e formulário cadastral (art. 16, II),
contemplados pelo formulário eletrônico, serão assinados eletronicamente pelos candidatos no
momento da confirmação da inscrição, que será encaminhada para o e-mail informado no
formulário cadastral.
1.2 Os demais documentos exigidos deverão ser digitalizados e anexados ao formulário
eletrônico, atendendo ao disposto no art. 16, § 1º do Regulamento Eleitoral. Segue a relação
dos demais documentos exigidos, conforme o Regulamento Eleitoral:
a)

curriculum vitae resumido;

b)

cópia da carteira de identidade;

c)

cópia do CPF;

d)

cópia de comprovante de residência atualizado (com prazo de emissão
máximo de três meses).

2.
Envio da Fotografia. O Candidato deverá anexar fotografia no próprio formulário de
inscrição. A fotografia do candidato será, posteriormente, anexada à cédula de votação e
estará visível a todos os votantes. Não serão aceitas fotografias que não atendam as
especificações a seguir descritas:
Critérios da fotografia*
I) A foto deverá ser nítida e centralizada;
II) Orientação Retrato (vertical);
III) O candidato deverá trajar-se adequadamente. De preferência com roupas neutras, tais
quais: preto, branco ou cores sóbrias;
IV) É permitido aos candidatos que são Servidores Públicos Federais o envio da foto
vestindo sua farda de trabalho.
V) Não serão aceitas fotografias com referências política, religiosa ou esportiva;
VI) Não serão aceitas fotos em ambientes festivos; com outras pessoas; em momentos de
refeições; com imagens de comidas ou bebidas; com uso de bonés, máscaras, ou sem
camisa.
VII) A fotografia deverá conter resolução mínima de 640x360 pixels.
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3.
Composição das Vagas: O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) membros suplentes. A ordem de classificação dos suplentes será
estabelecida pela somatória individual de votos válidos.
Os Delegados que desejarem concorrer às vagas para o Conselho Fiscal deverão licenciar-se
de seu mandado, no ato da inscrição, pelo período do processo eleitoral e os membros do
Conselho de Administração que desejarem concorrer às vagas para o Conselho Fiscal deverão
renunciar ao cargo, também, no ato da inscrição. A formalização do licenciamento ou renúncia
deve
ser
dirigida
à
Cooperativa
e
à
Comissão
Eleitoral
via
e-mail
assembleia@credijustra.com.br .
4.
Requisitos Exigidos: Para a ocupação do cargo, o candidato deve estar adimplente
com suas obrigações junto à Cooperativa e satisfazer as demais condições exigidas na forma
da legislação e da regulamentação em vigor.
5.
Propaganda Eleitoral. Conforme previsão no Artigo 31, §1º, do Regulamento Eleitoral,
“A cooperativa disponibilizará aos candidatos, veículos oficiais de propaganda eleitoral, sendo
a sua utilização facultativa”. As regras e prazo para utilização dos veículos oficiais serão
estabelecidos e divulgados pela Comissão Eleitoral juntamente com a divulgação da lista
preliminar de candidatos aptos.
6.
Impugnações e Recursos: As impugnações a candidaturas e a interposição de
recursos observarão o cronograma de atividades constante deste edital, devendo ser dirigidas
à Comissão Eleitoral, formalizadas por requerimento fundamentado e protocolizado via e-mail,
juntamente com as razões de fato e de direito, bem como com os documentos pertinentes, nos
termos do Regulamento Eleitoral. As impugnações e recursos devem ser enviados para o email assembleia@credijustra.com.br.
7.
Sistema de Votação. As votações ocorrerão por meio do App Sicoob Moob,
observando o disposto no art. 33, §3º do Regulamento Eleitoral.
As votações ocorrerão na XXI Assembleia Geral Ordinária de Delegados do Sicoob Credijustra,
com data prevista para o dia 19 de março de 2022, às 7h em primeira convocação, com a
presença virtual de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 8 horas, em segunda convocação, com
a presença virtual de metade mais um dos delegados; ou às 9 horas, com a presença virtual de
no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira e última convocação.
Cronograma de Atividades
Comunicado ao quadro social de abertura das inscrições
para os cargos de Conselheiro Fiscal;
Abertura das inscrições
Encerramento das inscrições
Período para análise dos pedidos de registros

12/1/2022
0h de 13/1/2022
23h59 de 11/2/2022
14/2/2022 a 16/2/2022

Notificação para regularização aos candidatos que
apresentam falhas na documentação
Período aos candidatos para regularização da documentação

17/2/2022
18/2/2022 a 22/2/2022
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Período para análise sobre a regularização da documentação
entregue pelos candidatos notificados

23/2/2022

Divulgação preliminar da lista de candidatos

24/2/2022

Abertura de prazo para impugnação às candidaturas

24/2/2022

Término do prazo para impugnação à candidatura

2/3/2022

Período de análise das impugnações

3/3/2022 a 4/3/2022

Notificação aos interessados sobre o resultado das
impugnações

4/3/2022

Período para interposição de recursos

7/3/2022 a 9/3/2022

Período à Comissão para análise dos recursos

10/3/2022 a 11/3/2022

Divulgação da lista definitiva dos candidatos aptos

14/3/2022

Assembleia Geral Ordinária (Eleição Conselho Fiscal)

19/3/2022

Seguem os links para acesso ao Estatuto Social e ao Regulamento Eleitoral:
https://www.credijustra.com.br/estatuto;
https://www.credijustra.com.br/arquivos/regulamento-eleitoral/regulamento_eleitoral.pdf;
Eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral devem ser endereçadas à Comissão Eleitoral e
encaminhadas à Cooperativa pelo e-mail assembleia@credijustra.com.br.
Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022.

Roselaine da Silva Gomes
Membro da Comissão Eleitoral

Ricardo Alexandre da Silva Souza
Membro da Comissão Eleitoral

Guilherme Felipe da Silva
Membro da Comissão Eleitoral
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