
 

 

 

 

 

 

SINCLAPOL 
SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PARANÁ 
 

 CNPJ 81.502.346/0001-90 

 

 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÕES GERAIS – 2022 

   O SINDICATO DAS CLASSES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO PARANÁ – 
SINCLAPOL, CONVOCA os seus sindicalizados para Eleições Gerais que serão realizadas presencialmente no 
dia 02 de maio de 2022 das 08:00h às 17:00h, sito a Rua Julio Fleming, nº 14, Bairro Vila Izabel, na cidade de 
Curitiba/Pr, e no interior do Estado, nas Delegacias Regionais Sindicais nas sedes das Subdivisões Policiais. 

 

1. Para inscrição, a chapa deverá apresentar, sob protocolo: 
1.a) Requerimento de inscrição na Secretaria Executiva do SINCLAPOL (modelo no site do SINCLAPOL), até 
às 17h do dia 01/04/22; (Art. 42) 
1.b) Autorização individual assinada de cada candidato/membro da chapa (modelo no site do SINCLAPOL), 
com qualificação completa; (Art. 43) 
1.c) cópia reprográfica do último holerite. (Art. 43) 

 

2. Para integrar a chapa, o candidato/membro deverá: 
2.a) Ser sindicalizado por no mínimo 03 (três) anos, ininterruptos, anteriores à data da eleição; (Art. 47, I) 
2.b) Estar em dia com sua contribuição sindical; (Art. 48, II) 
2.c) Autorizar por escrito sua inscrição na chapa. (Art. 43) 

 

3. Não será aceita inscrição condicional de chapa incompleta ou com falta de qualquer documento; 
4. Os documentos entregues não serão devolvidos; 
5. Os casos omissos serão deliberados por comissão eleitoral nomeada pelo presidente do SINCLAPOL, 

composta de 5(cinco) membros, escolhidos entre os filiados não candidatos, escolhidos com no 
mínimo 30 (trinta) dias antes, os quais desempenharão suas atividades dirigindo os trabalhos 
eleitorais;   

6. “Artigo 49º - O processo eleitoral para preenchimento dos cargos eletivos obedecerá ao que dispuser 
este estatuto, as normas complementares e, naquilo em que for omisso a legislação eleitoral vigente, 
respeitando o § 2º do artigo 12”.  

7. O Presidente do SINCLAPOL e as Delegacias Sindicais deverão convidar no mínimo 02 (dois) 
membros de outro sindicato para cada local de votação para a função de observador, visando mostrar 
a lisura do pleito; 

8. Os candidatos escolhidos tomarão posse no terceiro dia após as eleições; 
9. É considerado apto a votar o sindicalizado que na data da eleição estiver com seis meses de filiação 

no quadro social, e em dia com o pagamento da contribuição mensal. 
10. Prazo para impugnar o presente edital é de (05) cinco dias, a contar da sua publicação. 

 

Curitiba, 25 fevereiro de 2022. 

 


