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REGULAMENTO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO DELEGADO(a) SINDICAL DA 
AGENCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ – AFAP 

 

O Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado do Amapá - SINTRAF-AP, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 13.059.219/0001-08, por seu presidente abaixo assinado, comunica e publica o 
regulamento do processo de eleição do representante sindical (delegado(a) sindical) da Agência 
de Fomento do Amapá. 

 

1º - As eleições serão conduzidas pela diretoria e/ou funcionário(a) do sindicato. 

 

2º - Todos os empregados(as) poderão participar do processo de votação para representante 
sindical (delegado(a) sindical) da AFAP, independente de sua condição de associado ao Sindicato. 

 

3º - A entidade deverá providenciar lista de presença dos empregados(as) no dia da eleição e 
indicar um diretor(a) e/ou funcionário(a) para acompanhar o processo de eleição dos 
representantes. 

 

4º- O processo de eleição poderá se dar por meio de aclamação ou voto em urna, observando a 
quantidade de candidatos/vagas, especificidade da organização do trabalho na unidade e a 
conveniência: 

(a) em caso de votação em urna, será eleito representante sindical (delegado(a) sindical), apenas o 
candidato que obtiver 50% mais um dos votantes presentes no ato da eleição. No caso de haver 
mais candidatos que não atingiram o percentual mínimo, será eleito aquele que obtiver o maior 
número de votos entre os concorrentes; 

(b) o recolhimento de votos poderá ser realizado em urnas tradicionais ou envelopes timbrados do 
sindicato; 

(c) o mandato será de 1 ano: de 01/02/2022 à 30/01/2023. 

(d) a posse do representante sindical (delegado(a) sindical) da AFAP será realizada em 0102/2022 
após registro do processo eleitoral em Ata. 
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5º - Este regulamento estará disponível no site do sindicato https://bancariosap.com.br/ devendo 
ser cumprido o seguinte cronograma:  

a) Inscrições: de 17/01/2022 à 20/01/2022 encaminhadas para o e-mail sintraf.ap@gmail.com 
constando Nome Completo, CPF, RG e Data de admissão;  

b) Eleição: dia 24/01/2022, às 10:00hs presencialmente no auditório da AFAP respeitando os 
critérios de distanciamento do protocolo de segurança do Decreto Estadual;  

 

Macapá – AP, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 
Samuel Bastos Macedo 
Presidente SINTRAF/AP 
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