
SINDÁGUA-DF – ELEIÇÕES PARA CONSELHO FISCAL E COMISSÃO DE ÉTICA 

TRIÊNIO 2018/2021  

 FICHA DE QUALIFICAÇÃO  

NOME: ________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______/______/____________ TELEFONE: ___________________ 

NATURALIDADE: ______________________________________________ ESTADO: _______ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

IDENTIDADE: ______________ ORGÃO EXPEDIDOR: _______ CPF____________________ 

CTPS: ________________ SÉRIE: _______________ TEMPO DE SERVIÇO: _______________ 

MATRÍCULA: ___________________CARGO: _______________________________________ 

LOCAL DE TRABALHO: _________________________________________________________ 

CARGO PARA REGISTRO DA CANDIDATURA: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

EXIGÊNCIAS ESTATUTÁRIAS  

1. Poderá ser candidato o associado que tiver pelo menos 03 (três) meses de associado do sindicato 

e estiver em dia com as mensalidades. Para empregados que tenham mais de 1 (um) ano de 

empresa, são necessários no tempo mínimo de 6 (seis) meses de sindicalização.  

Você está apto a participar de acordo com essa exigência estatutária?  SIM  NÃO 

2. Os ocupantes de função de chefia e/ou função gratificada só poderão integrar a chapa e disputar 

o processo se deixarem a função gratificada pelo menos 6 meses antes do final do prazo para 

inscrição de candidatura.  

Você está apto a participar de acordo com essa exigência estatutária?  SIM  NÃO 

3. É inelegível o associado que: houver lesado patrimônio do SINDÁGUA-DF ou de outra 

categoria; tiver perdido mandato nos 3 (três) anos que antecedem eleição; estiver exercendo 

cargo de confiança patronal gratificada ou não na empresa; estiver prestando serviço militar ou 

civil obrigatórios; estiver exercendo mandato eletivo municipal, distrital, estadual ou federal 

ou trabalhando em órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário requisitado pelos mesmos ou 

estiver cedido a outra empresa ou órgão fora da categoria.  

Você está apto a participar de acordo com essa exigência estatutária?  SIM  NÃO 

DECLARAÇÃO  

Declaro ter conhecimento e estar de acordo com os termos do ESTATUTO do Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água – SINDÁGUA-DF, e que são 

verdadeiras as informações constantes deste documento.  

Brasília, _____ de _____________ de 2017 

__________________________________________ 

Assinatura 


