EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL

Tendo em vista as disposições estatutárias (art. 36 a 43), a Comissão Eleitoral
designada pelo Memorando 006/2020/ABECS torna pública a abertura do período de
inscrições de chapas à eleição da diretoria efetiva da Associação Brasileira de Ensino de
Ciências Sociais (ABECS).
As chapas deverão observar em sua composição o disposto no artigo 40 do Estatuto
Social da entidade. Para a inscrição no processo eleitoral, as chapas deverão preencher
requerimento em anexo a este edital e submetê-lo à Comissão Eleitoral até o dia 22 de
outubro de 2020.
O requerimento com as cópias dos documentos previstos no Art. 8º do Regimento
do Processo Eleitoral (I - cópia da carteira de identidade (RG); II – cópia do CPF; III –
comprovante de residência atualizado (últimos sessenta dias – contas de água, luz,
telefone); IV - IV - texto de máximo 500 palavras contendo a proposta de gestão, a qual
será divulgada no site da entidade para fins de publicização das candidaturas. Esse
conjunto de documentos deverá ser enviado para os seguintes e-mails:
danielle.agostinho@gmail.com E aabrunetta@gmail.com, aos cuidados de Danielle de
Araújo Agostinho, presidente da Comissão Eleitoral.
O cronograma do processo eleitoral está assim disposto:
15/09
16/09 a 22/10
23/10
24 e 25/10

Publicação do Regimento e do Edital
Inscrição de chapas
Divulgação das chapas inscritas
Apresentação de recursos à inscrição das
chapas
26/10
Homologação das chapas
27/10 a 11/11 Campanha eleitoral
14/11
Eleição, apuração e homologação do
resultado.
A votação para escolha da nova Diretoria da ABECS será realizada em Assembleia
Geral Ordinária, inicialmente prevista para o dia 14 de novembro de 2020, durante a
realização do 4º Congresso da ABECS, que será realizado de forma remota devido à
necessidade de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19.
Este processo eleitoral será regido pelo Estatuto da ABECS e por Regimento
Próprio com ampla divulgação por via eletrônica.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020.
Atenciosamente,

Danielle de Araújo Agostinho
Presidente da Comissão Eleitoral
danielle.agostinho@gmail.com

