
No e co pleto:____________________________________________________________ Filiado: SIM            NÃO      
         
Situação:          A vo           Apose tado                                                     Matrícula: ________________________________

Sexo:       Fe i i o               Masculi o             E- ail: __________________________@__________________________

Fo e __  _________________     Cel.        _______________________ Data de asci e to: _____/______/___________ 

CPF: _______________________________                                                        RG: ___________________________________ 

Estado civil:           solteiro              casado             divorciado             viúvo                 u ião estável

Naturalidade: _______________________

I strução:           º Grau           º Grau i co pleto             º Grau             º Grau i co pleto                   Superior                 
       superior i co pleto              Pós-graduação                Mestrado/Doutorado    

E dereço: CEP: _______________ Logradouro: _______________________________________________ º__________

Co ple e to:  _____________________________________________________________________________________

Bairro:______________________________ UF:_______   Cidade: ____________________________________________

Órgão:             JF              JE              JT                   JM             Cargo:       Auxiliar Judiciário               Téc ico Judiciário 

        A alista Judiciário       Área ou Especialização: ________________________________ Lotação: ________________

Depe de tes:
No e:___________________________________ asc: ___/_____/ _______ pare tesco: _________________________

No e:___________________________________ asc: ___/_____/ _______ pare tesco: _________________________

No e:___________________________________ asc: ___/_____/ _______ pare tesco: _________________________

No e:___________________________________ asc: ___/_____/ _______ pare tesco: _________________________

Local e Data: ___________________________________________________.

______________________________________
Assi atura

 

Seu sindicato está se modernizando. Participe disso!

Caro servidor, se você já for filiado, faça o seu Recadastramento, para ter acesso a todas as informações 
sobre a atuação sindical, consulta a ações judiciais, etc., diretamente pelo site. Comporá também, 
opcionalmente, lista de e-mails e de whatsapp do sindicato. É o SINDJUFE-BA se modernizando para melhor 
atender a você.
 
Se ainda não for filiado, filie-se, assine a Autorização no verso dessa página.  Filie-se à Entidade que luta 
pelos seus direitos, sejam eles coletivos ou individuais. Você não está sozinho/a: VOCÊ TEM SINDICATO. 
JUNTE-SE A NÓS! 

Ficha de FILIAÇÃO ou de RECADASTRAMENTO

Entregue essa ficha a um/uma coordenador/a, ou envie por e-mail para: cadastro@sindjufeba.org.br; ou pelo 
correio para: Av Ulisses Guimarães, 3302, Edf. CAB Empresarial, 1º Andar, Sussuarana - Tel (71) 3241-1131 

- CEP 41.213-000 Salvador/BA



A(o)..............................................................................................

Eu,........................................................................................................................ 

ocupante do cargo de ........................................................................................, 

matrícula nº ......................................................., venho requerer consignação 

mensal, em favor do SINDJUFE – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 

Federal na Bahia, a partir de ........./........../..............., a importância de 0,7% (sete 

décimos percentuais) da minha remuneração, por prazo indeterminado, 

correspondente à mensalidade sindical a qual poderá ser alterada sempre que 

ocorrer modificação através de ato normativo baixado pela Diretoria, e ratificado pela 

Assembléia Geral, conforme Estatuto da Entidade.

Local e data: ________________, ___/___/______

___________________________________
Assinatura do Consignante

AUTORIZAÇÃO
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