
 

 

SINDICATO FORTE, SERVIDOR RESPEITADO! 

A luta dos trabalhadores durante a história vem mostrando que a organização como classe é o caminho para 

melhorar as condições de trabalho e vida dos Servidores. O SINTAJ é fruto dessa consciência coletiva, unir forças, 

“contribuir com um pouco do meu, para o bem de todos”. 

 

As vitórias em prol da categoria, a maneira democrática como se elege sua coordenadoria, a transparência, o fácil 

acesso e a defesa incessante dos filiados tem sido a marca principal do SINTAJ. 

 

Fortalecer nosso sindicato significa fortalecer a nós servidores, fazer-se respeitar, mostrar ao Poder que os servidores 

do Judiciário baiano tem um instrumento de luta, de reivindicação e de diálogo. Sempre na perspectiva de defender 

os interesses dos servidores, melhorando suas condições de trabalho e assim melhorando também a prestação 

Jurisdicional dada a sociedade. 

Venha fazer parte dessa luta, fazer o SINTAJ mais forte. Filie-se! 

Preencha a ficha abaixo, assine e encaminhe por fax (71) 3242-3642 ou e-mail: contato@sintaj.org. 

SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. 

FUNDADO EM 23.11.93 

FICHA DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO 

Nome:___________________________________________________________________________________________________ 

RG: ____________________________      CPF: _____________________________            Nascimento: ______/_____/_______ 

Endereço: _______________________________________________________             Bairro: ___________________________ 

Cidade: _____________________________________________________________            CEP: ______________ - __________ 

Telefone Fixo: (_____)   _______________________                      Telefone Celular: (______)    __________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________________________ 

DADOS PROFISSIONAIS: 

Situação:          Ativo            Inativo                Carreira:            Analista Judiciário                 Técnico Judiciário 

Cadastro: _____________________ Cargo:__________________________________________ Admissão: _____/_____/_____ 

Lotação:            Juizado             Secretaria do TJ             SAJ              Fórum 

Unidade: ________________________________  Turno:          Matutino           Vespertino             Noturno 

 

Autorizo o desconto mensal em folha de pagamento de 1% (um por cento) da minha remuneração integral, incluindo o 13º salário, exceto 

as parcelas relativas a férias e abono pecuniário, a título de contribuição sindical em favor desta entidade. Caso não tenha margem 

disponível, estou ciente de que devo fazer o depósito na conta bancária do SINTAJ, Banco Bradesco, Agência:3189-5, Conta 

Corrente:007676-7 , nas mesmas condições do desconto em folha, no prazo de 5 (cinco) dias após o crédito dos meus vencimentos, sob 

pena de desfiliação automática, inclusive se depositado valor a menor. Ciente também de que devo apresentar mensalmente, por via 

eletrônica para financeiro@sintaj.org, a cópia do meu contracheque assim que disponível no RH NET do TJBA. 

 

_____________________________________, ______ /______ /______ 

 

                        _______________________________                                ___________________________________                                      

                                                SINTAJ                                                                                ASSINATURA  

mailto:contato@sintaj.org

