EDITAL DE CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA AS ELEIÇÕES
DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A Presidente da SOBEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto social,
convoca os associados para apresentarem suas candidaturas aos cargos eletivos para o mandato
de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
REQUISITOS
São condições gerais para candidatar-se:
a) ter nacionalidade brasileira;
b) ser membro fundador ou associado da SOBEP, há pelo menos dois anos consecutivos;
c) possuir o título de mestre ou doutor para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente
da SOBEP;
INSCRIÇÃO DA CHAPA
O membro responsável pela inscrição da chapa deverá enviar à Secretaria, no e-mail
secadmsobep@gmail.com, até o dia 20 de agosto de 2021:
a) Relação dos nomes, qualificação completa e local de atuação dos candidatos
postulantes aos cargos de: Diretoria Nacional: • Presidente • Vice-Presidente • Primeiro
Secretário • Segundo Secretário • Primeiro Tesoureiro • Segundo Tesoureiro •
Coordenadores de Comissões Permanentes.
b) Cópia digitalizada do RG, CPF e COREN de todos os candidatos.
c) Mini curriculum atualizado de todos os candidatos (máximo 1 página).
d) O documento contendo descrição da chapa, que será enviado à secretaria, deverá ser
enviado com uma declaração contendo assinatura de todos os candidatos, declarando
concordância em concorrer na respectiva chapa.
Conselho Fiscal: 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.
a) Relação dos nomes, qualificação completa e local de atuação dos candidatos
postulantes aos cargos, indicando se postula o cargo de membro efetivo ou suplente ao
Conselho Fiscal.
b) Cópia do RG, CPF e COREN dos candidatos.
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e) O documento contendo as informações do candidato a membro do Conselho Fiscal, que
será enviado à secretaria, deverá conter assinatura, declarando concordância em
concorrer na respectiva chapa.
OBSERVAÇÃO: Não é permitida a inscrição de individual a cargos, nem a participação de
candidatos em mais de uma chapa e nem a acumulação de cargo na Diretoria e Conselho Fiscal.
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL
Inscrição das chapas
até 09/08/21
Organização do pleito
21/09 a 30/09/21
Realização do processo eleitoral, apuração dos 01/10/21
votos
Divulgação dos resultados
08/10/21
Homologação da chapa vencedora
09/10/21
Posse
09/10/21 (assume em 01 de Janeiro de
2022)
PROCESSO ELEITORAL
O processo será conduzido pela Comissão Eleitoral formada pelas associadas Lidiane Ferreira
Schultz- Presidente, Flavia Simphronio Balbino e Maria Angélica Marcheti. A Secretaria da SOBEP
divulgará a relação das chapas homologadas pela Comissão Eleitoral, no site da SOBEP até o dia
20 de agosto de 2021.
São Paulo, 01 de julho de 2021.
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