MANUAL DO ASSOCIADO
PARA INSCRIÇÃO PRÉVIA A
ASSEMBLEIA DIGITAL

ASSEMBLEIA DIGITAL
Só será permitida inscrição prévia aos associados pessoa física e pessoa jurídica,
aptos a participar da assembleia de acordo com o previsto no estatuto da cooperativa.

01

Acessar https://www.sicredinne.com.br/assembleia/

02

Escolher entre as opções de
“Associado Pessoa Física” ou se for
representante legal de alguma
Pessoa Jurídica escolher a opção
“Associado Pessoa Jurídica”;

03

Na tela seguinte, preencher os campos abertos com os dados
solicitados de acordo com o tipo de pessoa, todos os campos
são de preenchimento obrigatório.

Associado Pessoa Física (CPF)
Preencher os dados solicitados
CPF, Cooperativa e Conta, deve ser
utilizada apenas a conta onde o
associado é primeiro titular.

Associado Pessoa Jurídica (CNPJ)
Preencher os dados solicitados CNPJ
da PJ, CPF do representante legal,
cooperativa e conta. Só será permitida
inscrição prévia de um representante
legal, já que a pessoa jurídica só tem
direito a um voto na assembleia.

04

Será solicitado então um e-mail e sua confirmação. Este será o
endereço de e-mail utilizado para envio do convite com o link
para acessar a sala virtual da assembleia.

Você deverá inserir imagem/foto de um
documento de identificação, que pode ser
Carteira de Identidade, Carteira de
Habilitação ou Carteira de Conselho Regional,
com o qual possamos confirmar seus
dados pessoais. Todos os campos
são de preenchimento obrigatório.

05

Após enviar dados, você receberá a mensagem como abaixo.

06

Caso você tenha concluído a inscrição prévia, mas precise
alterar seu e-mail ou documento enviado, poderá efetuar o
acesso novamente. Neste caso, poderão ocorrer
três situações distintas:

!

A inscrição prévia ainda
se encontra em análise
pela cooperativa.
Você poderá continuar o
preenchimento, sendo
que os dados anteriores
serão sobrepostos por
estes novos dados. Assim,
você poderá trocar o
e-mail e/ou a imagem
enviada do documento.

Inscrição já foi aprovada.
Aguardar e-mail
com o link para acessar
a Assembleia Digital

A inscrição prévia foi
aprovada pela
Cooperativa.
Não permite alteração
alguma. Basta aguardar
o e-mail com o link e
entrar na sala da
assembleia digital no
dia e horário definidos.

Sua inscrição não
foi aprovada, entre
em contato com a
cooperativa para
maiores detalhes.

Inscrição prévia foi
reprovada pela
cooperativa.
Para saber o motivo
entre em contato
com seu gerente.

