
ELEIÇÕES 
2021



De acordo com o Estatuto da ABEC Brasil, teremos em 2021 o processo eleitoral para:

• Eleição da Diretoria: Mandato 2022 – 2024

• Renovação do Conselho Deliberativo: Mandato de 2022- 2026
Serão eleitos 2 Membros titulares e 2 Membros suplentes

TODO O PROCESSO SERÁ ONLINE

Estarão habilitados a participar os associados individuais  e o 1º representante 
institucional/modalidade portal, com anuidades 2020 e 2021 quites.

O Edital  está  disponível em: https://www.abecbrasil.org.br/novo/eleicoes-2021/

Comissão  Eleitoral:

Ana Morais
Heloisa Fleury
Jair Santos

Contato:
eleicao@abecbrasil.org.br

https://www.abecbrasil.org.br/novo/eleicoes-2021/




Calendário 
• 31 ago 21: último dia para quitar as anuidades referentes a 2020 e 2021

• 31 ago 21: último dia para atualizar o cadastro (nome do 1º representante institucional e 
os e-mails para correspondência)

• 04  a 09 de out: Período de inscrição das candidaturas* 

• 25 out: Divulgação das candidaturas homologadas

• 22 a 27 de nov: Período de votação*

• 27 de nov: Apuração

• 6 de dez: Publicação dos resultados

• Março de 22: Posse

* Os períodos abrem e fecham às 8h00 (horário de Brasília)



Processo de inscrição

Todos os associados habilitados receberão por e-mail o link para acesso ao sistema que 
possibilitará a inscrição:

• Para o Conselho Deliberativo

As inscrições devem ser feitas pelo próprio interessado que deverá fazer o upload dos 
documentos/informações:

Nome completo; Nome social; Mini CV; Carta programa; Foto; CPF; RG e comprovante de endereço.

Após o final do período de inscrição, a  Comissão eleitoral fará a análise e homologação das inscrições.

Inscrições com informações não comprovadas não serão homologadas.



Processo de inscrição

Todos os associados habilitados, receberão por e-mail o link para acesso ao sistema que 
possibilitará a inscrição:

• Para a Diretoria

Os interessados devem ser organizar e definir seu representante que será o responsável pela inscrição, 
devendo fornecer as informações:

• Denominação,  logomarca da Chapa e Carta programa;
• Para cada integrante deverá fazer o upload dos documentos/informações:

Nome, e-mail; Afiliação, Foto; miniCV; CPF; RG e comprovante de endereço.

Importante: Os integrantes serão notificados por e-mail, solicitando confirmação de interesse na participação 
na referida Chapa e das informações postadas pelo representante.

A inscrição será completada após o representante receber a confirmação dos integrantes e concluir o processo pelo 
sistema.

Após o final do período de inscrição, a  Comissão eleitoral fará a análise e homologação das inscrições.

Inscrições com informações não comprovadas não serão homologadas.



Processo de votação

Todos os associados habilitados, receberão por e-mail o link para acesso ao sistema de eleição para 
votação para cargo no Conselho Deliberativo e na chapa para Diretoria,

• O sistema exibirá a lista com os nomes dos candidatos que estarão concorrendo ao Conselho 
Deliberativo e cada associado votará em até 2 (dois) candidatos, ou poderá optar 
pelo voto em branco

• O sistema exibirá a lista com os nomes das chapas e suas composições que concorrerão à eleição; 
Para proceder à votação, o associado deverá selecionar a chapa em que deseja votar ou optar 
pelo voto em branco.



Tela de Votação

Conselho deliberativo: Apresentará os candidatos de forma aleatória.

Diretoria:  A ordem na tela será definida pela data e horário da notificação recebida pela secretaria da 
ABEC Brasil, sendo a Chapa 1 a primeira chapa com a inscrição encerrada e notificada à 
secretaria da ABEC Brasil.



Apuração

No dia 27 de novembro de 2021, em sessão virtual, a presidente da Comissão Eleitoral 
acessará o sistema para apuração dos votos para os cargos do Conselho Deliberativo
e para a Diretoria. 

A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos a membro do Conselho Deliberativo,
pelos representantes de cada chapa concorrente à Diretoria, pela secretaria da ABEC, 
pelos membros da Diretoria atual e pela assessoria jurídica da ABEC Brasil. 



eleicao@abecbrasil.org.br


