
SINTRAF - GV 
Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Governador Valadares e Região 

Fundado em 1º de dezembro de 1984 / Carta Sindical de 28 de março de 1985 
 

Rua São João nº 558 Centro - Caixa Postal 087 - CEP 35.020-550 - Tel/Fax: (33)32715-670 / 3271-2960 
Governador Valadares - Minas Gerais - CGC: 20.181.202/0001-94 – e-mail: seebgv@uol.com.br 

 
EDITAL 

ELEIÇÕES DELEGADO SINDICAL – 2022 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DE 
GOVERNADOR VALADARES E REGIÃO, inscrito no CNPJ sob nº 
20.181.202/0001-94, com endereço na Rua São João, 558, Centro, na cidade 
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, por seu Presidente abaixo 
assinado, faz saber aos funcionários da Caixa Econômica Federal, lotados nas 
agências das cidades de Governador Valadares, Aimorés, Conselheiro Pena, e 
Guanhães, situadas na sua base territorial, em cumprimento ao Acordo 
Coletivo de Trabalho vigente, que o processo para as eleições de Delegado 
Sindical será realizado no período de 07 a 25 de fevereiro de 2022. As 
inscrições dos interessados em participar do processo eleitoral em suas 
unidades devem enviar e-mail para contato@sintrafgv.com.br com o assunto 
ELEIÇÃO DELEGADO SINDICAL, informando no pedido de inscrição: nome do 
candidato, RG, CPF, banco/local de trabalho (prefixo/nome da unidade), 
matrícula funcional, telefones, whatsapp e e-mail. As inscrições podem ser 
feitas ainda pessoalmente, na sede do sindicato (Rua São João, 558 – Centro), 
no horário de 09h às 18h, até o dia 21 de fevereiro e as eleições serão 
realizadas no período de 22 a 25 de fevereiro para todas as unidades da Caixa 
na base territorial do sindicato. Os atos jurídicos destas eleições poderão ser 
realizados presencialmente ou em meio digital através do site 
www.sintrafgv.com.br cujo link de votação para cada unidade será divulgado no 
momento oportuno. O início do mandato ocorrerá no dia 01 de março de 2022 
com término no dia 28 de fevereiro de 2023. Para ser candidato o empregado 
deverá ser filiado ao sindicato. Todos os empregados lotados nas respectivas 
unidades poderão participar do processo eleitoral como eleitores. Possíveis 
impugnações ao processo eleitoral serão resolvidas pela Comissão Eleitoral do 
sindicato. Governador Valadares-MG, 07 de fevereiro de 2022. 
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