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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2022 

 

 O Presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Federais no Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 41, XX , do Estatuto, convoca 
Assembleia Geral Ordinária, conforme artigo 26, II, do estatuto para  ELEIÇÕES da Diretoria 
Executiva, Conselho Fiscal e Representante Sindical para o triênio 2023/2025: 

  

• As chapas concorrentes, para a Diretoria Executiva e candidatos a Conselho 
Fiscal, deverão solicitar o registro no período de 14 a 28 de setembro de 2022, na 
sede do Sindicato (Rua da Grécia, nº 06, Edf. Delta, salas 807 e 809 - Comércio, 
horário de 08h às 17h). 

 

• O Requerimento para registro de chapa, em três vias, deverá ser endereçado à 
Comissão Eleitoral, contendo obrigatoriamente, o número de telefone pessoal e 
endereço eletrônico, do candidato a Presidente e do Vice-Presidente; bem como 
os candidatos a membro do Conselho Fiscal. 

 
 

• As inscrições se farão por chapa completa para a Diretoria Executiva e 
individualmente para o Conselho Fiscal;  

 

• Os Representantes e Vice-Representantes Sindicais serão eleitos, por aclamação 
em assembleia geral, realizada na unidade descentralizada; 

 
 

• As eleições serão realizadas no dia 09 de novembro de 2022, essencialmente por 
meio eletrônico e acessoriamente através da votação física, para a diretoria 
executiva e conselho fiscal, em locais e horário que serão indicados pela 
Comissão Eleitoral; 

 

• Os procedimentos eleitorais estão regulados no capítulo VII do Estatuto do 
SINDIPOL/BA; 

 
 

• Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, conforme artigo 57, 
XI do Estatuto. 

 
 
Salvador, 06 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Augusto C. S. Almeida 

Presidente em exercício  
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