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SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
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Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo facebook.com/sinal.sp@sinalsp

ouvi-lo!
O Sinal quer 

Inscrição de chapas para a eleição do 
Sinal/SP pode ser feita até o dia 5/3

onforme Edital regional, publicado no dia 12/2/2021, o prazo para as inscrições de Cchapas ao Conselho Regional e de candidaturas ao Conselho Fiscal, segue aberto até o 

dia 5 de março às 18 horas.

 Nas eleições deste ano, em decorrência das limitações impostas pela pandemia do 

COVID-19, a entrega dos documentos para o registro da chapa poderá ser feito por meio de 

mensagem eletrônica, enviada ao endereço comunicacaosp@sinal.org.br. Anexo ao 

formulário com os nomes e qualificação dos integrantes da chapa deverão estar as 

mensagens individuais de todos os seus membros, confirmando a sua intenção em participar 

do pleito.  

 Todo o processo eleitoral será disciplinado pelo Regimento Interno do Sinal, cujo 

capítulo VIII trata exclusivamente sobre o escrutínio, que terá a coordenação dos colegas 

Hilton Barlach, Cleide Napoleão e Ilder Fiorentino, escolhidos para a Comissão Eleitoral 

Regional pela Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 9/12/2021.

 A votação ocorre no dia 14 de abril e escolherá os nomes que farão parte do Conselho 

Regional na gestão 2021-2023, assim como os três filiados que integrarão o Conselho Fiscal 

durante o mesmo período. Para mais informações entre em contato com o Sinal pelo telefone 

(11) 3159-0252 ou pelo Whatsapp (11) 99142-5726.

 Participe deste momento de grande importância para a construção de um sindicato 

forte e representativo.

Edital de convocação
 da Eleição do Sinal/SP

Regimento Eleitoral
 do Sinal/SP
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