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Publicamos no dia 28 de fevereiro de 2022 o edital de convocação para Assembleia 

Geral Ordinária da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Estado do 

Piauí – SICREDI PIAUÍ que se realizará no dia 07 de Abril de 2022 e informamos abaixo 

os prazos para Inscrição das chapas para eleição dos Conselhos de Administração 

e Fiscal e os documentos que deverão ser apresentados pelos membros das chapas 

inscritas:  

 

1. A data limite para inscrição da(s) chapa(s) será dia 18/03/2022, até às 17 horas.  

2. A inscrição das chapas deverá ser realizada na sede da Cooperativa, localizada à            

Rua São Pedro 1465 – Centro – Teresina (PI); 

3. Juntamente com a solicitação de protocolo de cada chapa, cumpre aos solicitantes 

promover a entrega dos documentos de cada candidato, a seguir listados, cuja 

veracidade será aferida pela Comissão Eleitoral, pelos meios ao seu alcance:  

a) cópia do documento de identificação e CPF;  

b) declaração de desimpedimento para o exercício do cargo, se eleito, para o 

órgão de administração ou fiscalização;  

c) certidão cível, estadual e federal, dos respectivos domicílios e onde exerça 

atividade, expedida com data não superior a 30 (trinta) dias da data 

estabelecida para a sua entrega;  

d) certidão criminal, estadual e federal dos respectivos domicílios, expedida 

com data não superior a 30 (trinta) dias da data estabelecida para a sua 

entrega;  

e) certidão criminal eleitoral, expedida com data não superior a 30 (trinta) dias 

da data estabelecida para a sua entrega;  

f) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos 

trabalhistas;  

g) certidão negativa de protesto de títulos;  

h) declaração emitida pelo candidato de que ele não figura no cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF);  

i) cópia da última declaração para o imposto de renda, ou da declaração de 

isenção;  



 

Classificação da informação: Uso Interno 

j) currículo profissional;  

k) formulário fornecido pela Cooperativa devidamente preenchido e assinado 

por todos os integrantes da (s) chapa (s).  

 


