
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO ÀS ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA 

RECEITA ESTADUAL DO MARANHÃO – SINDAFTEMA, TRIÊNIO 2022/2025. 

 
 
 

NOME DO CANDIDATO:   
 

DATA DE NASCIMENTO:  CPF:   

 

PIS/PASEP:  CARTEIRA DE IDENTIDADE:   
 
 

CARGO QUE EXERCE NA SEFAZ: MATRÍCULA:   
 

DATA DE INVESTIDURA NO CARGO NA SEFAZ:________/_________/________ 

 

ENDEREÇO:   

 

TELEFONE:   

 

E-MAIL:   

 

CARGO PRETENDIDO:   
 

 
Declaro para os devidos fins que as informações acima são verdadeiras, bem como são autênticas as 
cópias dos documentos que acompanham esta ficha de inscrição. 

 
OBS: A presente ficha deve ser acompanhada de cópia da carteira de identidade e cópia do comprovante 

de vínculo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão (Contra Cheque). 

 

São Luís, de Julho de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do Candidato 
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FICHA GERAL DE INSCRIÇÃO 

Para: Presidente da Comissão Eleitoral das Eleições 2022 para a Diretoria Geral e 

Conselho Fiscal do SINDAFTEMA 

Sr. Presidente 

Eu, ____________________________________________________________, filiado 

ao SINDAFTEMA, lotado no (a) ___________________________________________, 

matrícula nº ___________________, RG nº ___________________________, CPF 

nº____________________, residente na _____________________________, e-mail: 

__________________________________, telefone (    ) 

______________________________, WhatsApp (____) ______________________, 

venho ante V. Sa., solicitar a inscrição da Chapa  

__________________________________________ composta pelos filiados ao 

SINDAFTEMA abaixo listados para concorrer às Eleições de 2022 para Diretoria e 

Conselho Fiscal do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Maranhão – 

SINDAFTEMA. Declaro, sob as penas das normas estatuárias, regimentais e legais, que 

todos os 20 (vinte) trabalhadores abaixo listados são filiados ao SINDAFTEMA 

atendendo o tempo de filiação contido no regulamento eleitoral e concordam em 

participar do certame conforme fichas individuais de qualificação em anexo. Também 

declaro, sob as penas das normas estatuárias, regimentais e legais, a autenticidade de 

todos os documentos juntados com este pedido de inscrição. Autorizo a Comissão 

Eleitoral a fazer todos os comunicados e notificações a Chapa e aos seus membros 

através do e-mail __________________________________ e do WhatsApp (___) 

____________________________ declinando a validade de todas as notificações 

através de destes dois meios de comunicação indicados e comprometendo  e 

responsabilizando , em nome da chapa e dos inscritos, verificar diariamente o e-mail e 

o WhatsApp para aferir a existência de notificação ou comunicação da Comissão 

Eleitoral e providenciar as diligencias e providencias determinadas.  

 

São Luís,________ de ____________de 202____. 

 

________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 

 


