
Comunicado CEE nº 03/2023 
Brasília (DF), 03.03.2023 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

 

Pauta: ELEIÇÃO DO GAT VIII – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

 

Prezado(a)s Funcionário(a)s do Banco do Brasil, 

 

Em cumprimento ao Cronograma das Eleições, constante no Art. 6º, do Edital de 
Convocação de Eleição de Funcionários Pós-98 Para Preenchimento de Cargos do 
Grupo de Assessoramento Temá�co VIII – Novos Funcionários e Bancos Incorporados, 
a Comissão Eleitoral Especial (CEE) divulga, em anexo, o Resultado apurado da Votação 
da Eleição em referência.  

2. Permanecem inalteradas as datas das demais etapas, a par�r do “Início do prazo 
para impugnação do Resultado Eleitoral” (9h do dia 06.03.2023 – 2ª feira), constantes 
no Cronograma. 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL ESPECIAL (CEE) 

 

Edson Branco  Graça Machado     Oseas Sousa 

 

 



  




    

  

  

  

  

   

   

    

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

    

  

    

  

   

  

  

  

  

  

    

  

  

    

   

    

  

  

  

  

  

    

    

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  


 




   



    

    

  

      

  

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

    

    

  

  

    

  

  

   

   

   

  

  

  

   

  

   

  

  

    

  

  

   

  

  

   

    

  

  

  

    

     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      


 




   



    













 

 









     


 




   


