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COMUNICADO DE INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE COORDENADOR DE NÚCLEO 

  
 

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, faz 
publicar este comunicado do prazo de inscrição para o preenchimento de cargo 
para Coordenador de Núcleo, mandato 2022/2026. 
 
1) Do prazo para inscrição 
 
O prazo para inscrição para preenchimento de cargo de Coordenador de Núcleo 
permanecerá aberto até 14/01/2022. 
 
2) Do prazo e forma de inscrição 

 
O candidato poderá se inscrever até 14/01/2022, na sua respectiva agência, com 
o Gerente da Agência. 
 
A inscrição deverá indicar obrigatoriamente o nome, tempo de associação, 
atividade que desenvolve e escolaridade do candidato. 
 
A inscrição poderá ser realizada utilizando requerimento específico, cujo modelo 
pode ser obtido nas agências da cooperativa.  
 
3) Dos Requisitos 
 
De acordo com o artigo 10 do Regulamento do Pertencer, para se candidatar e 
exercer as atividades de Coordenador de Núcleo, o pretendente deverá: 
I - ter certificação no Programa Crescer; 
II - fazer uso de, pelo menos, 2 (duas) soluções financeiras da Cooperativa; 
III - não exercer cargo ou função político-partidária quando de sua eleição, ou 
durante o exercício do mandato, observado o disposto no Estatuto Social da 
cooperativa; 
IV - não responder, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças 
judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e 

Este documento foi assinado digitalmente por Martim Rodrigo Steffenon. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3FDE-7560-2E09-8618.



 

     
  Sicredi Araxingu 
 Av. Paraná, n.º 168, Centro, Cep. 78.640-000, Canarana – MT. 
Telefone (66) 34786464 

 Página 2 de 2 

 

outras ocorrências ou circunstâncias análogas, além de não ter registro 
negativo em quaisquer bancos de dados, externo ou da própria cooperativa; 
V - não ser empregado da cooperativa. 

 
4) Disposições Finais 
 
Todas as informações e dados pessoais dos inscritos serão utilizados 
exclusivamente para a verificação dos requisitos legais e estatutários para a 
candidatura e exercício do cargo. 
 

Canarana - MT, 03 de janeiro de 2022. 
 

Martim Rodrigo Steffenon 
Presidente do Conselho de Administração 
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