EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SBEM-ES – triênio 2015/2018
A Comissão Eleitoral, convoca os associados para a eleição da Diretoria Regional da SBEMES, a ser realizada no período de 19 a 26 de setembro de 2015, no site da SBEM Nacional
(www.sbembrasil.org.br), para exercer um mandato no período de 17 de outubro de 2015 à 16
de outubro de 2018, respeitando as disposições regimentais e o calendário eleitoral a seguir.
A ficha de inscrição das chapas está disponível nos sites da SBEM Nacional
(www.sbembrasil.org.br) e Regional (www.sbemcapixaba.org). Para realizar a inscrição da
chapa o candidato a diretor deve preencher a ficha e enviá-la juntamente com o programa de
trabalho, para o e-mail da Comissão Eleitoral (eleicao.sbem.es@gmail.com) entre os dias 24
e 26 de agosto de 2015.

CALENDÁRIO ELEITORAL
PRAZO

24/07/2015

EVENTO

OBSERVAÇÕES:

Abertura
do O processo deverá ser de amplo conhecimento público,
processo
em especial junto aos Educadores Matemáticos filiados a
eleitoral
com SBEM Regional Espírito Santo, no site da SBEM Regional
ampla
(www.sbemcapixaba.org) e no site da SBEM Nacional
divulgação.
(www.sbembrasil.org.br).
Condições para inscrição de chapa:
Ser composta de forma a indicar um nome para cada
cargo, num total mínimo de 6 (seis) integrantes: um
Diretor, um Vice-Diretor, um 1º Secretário, um 2º
Secretário, um 1º Tesoureiro e um 2º Tesoureiro. Além de
dois suplentes.

24 a
26/08/2015

Inscrições
Chapas

Todos os membros da chapa candidata devem ser sócios
da SBEM e quites com suas obrigações segundo o
das
Estatuto.
A inscrição da chapa é condicionada à apresentação de
um programa de trabalho previsto para o período de
2015/2018 (Art. 38º §2º - “Todas as chapas ficam
obrigadas, quando do seu pedido de inscrição, a
apresentar um programa de trabalho”).
Para realizar a inscrição da chapa o candidato a diretor
deve preencher a ficha e enviá-la juntamente com o
programa de trabalho, para o e-mail da Comissão Eleitoral
(eleicao.sbem.es@gmail.com).

02/09/2015

Publicação das
chapas
homologadas
pela CE, por email e nos sites
da
SBEM
Regional
e
Nacional.

04/09 a
18/09/2015

Divulgação das
plataformas
eleitorais pelas É de inteira responsabilidade de cada chapa divulgar sua
chapas junto aos plataforma junto aos associados.
sócios da SBEMES.

19 a
26/09/2015

Eleição
Diretoria

03/10/2015

Publicação
resultados
apuração

17/10/2015

Assembleia de
A pauta da Assembleia deverá prever a divulgação da
Posse da nova
apuração e homologação e posse da Diretoria eleita.
Diretoria

19/10/2015

A nova diretoria deverá efetuar o registro em Cartório da ata da Assembleia e
em reunião entregar uma cópia para a Comissão Eleitoral que após conferir
enviará para a SBEM Nacional. Ao efetuar esse envio a comissão será
dissolvida.

para

Uma lista atualizada dos sócios quites deverá estar à
disposição da Comissão, para que cada chapa
homologada receba uma cópia do cadastro de sócios da
SBEM-ES, juntamente com a comunicação de todas as
chapas homologadas. Estas informações deverão estar
disponíveis nos sites da SBEM Regional e Nacional.

A eleição acontecerá nos dias das 0h do dia 19 de
setembro de 2015 às 23:59h do dia 26 de setembro de
2015, no site da SBEM: www.sbembrasil.org.br.

dos O resultado deverá ser de amplo conhecimento público,
da em especial junto aos Educadores Matemáticos filiados a
SBEM - ES.

Vitória, 24 de julho de 2015.
Sandra Aparecida Fraga da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral

Rony Cláudio de Oliveira Freitas
Diretoria SBEM-ES

