EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A presidência do Conselho Deliberativo e a presidência da Diretoria Executiva da ABRH-RS,
Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições e de acordo com o Art. 25º do Regulamento Eleitoral, torna pública a abertura do
processo sucessório da atual Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para
a gestão do triênio 2019-2021.
A Assembléia ocorrerá em 29 de agosto de 2018 às 17h30min, em primeira convocação
e em segunda e última convocação, às 18h, na sede da entidade, Av. Ipiranga, nº 5311,
conjunto 301, Porto Alegre/RS, com a seguinte ordem do dia:
- Eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
1. VOTAÇÃO
1.1 QUEM PODERÁ VOTAR
São eleitores todos os associados pessoa física ou jurídica, através do representante
indicado, desde que inscritos na ABRH-RS até 29 de agosto de 2017 e adimplentes.
Cada eleitor poderá votar somente uma vez, podendo fazê-lo pessoalmente, por
procuração simples ou via internet.
Para exercer seu direito de voto presencial, o eleitor deverá estar munido de documento
de identificação oficial e, se exercer por meio eletrônico, terá acesso via login e senha que
serão enviados com 48h de antecedência para o e-mail do associado pessoa física e para o email do representante indicado pela pessoa jurídica.
1.2 PERÍODO PARA VOTAÇÃO PRESENCIAL E POR PROCURAÇÃO
A votação ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária, 29 de agosto de 2018, na sede da
entidade, Av. Ipiranga, nº 5311, conjunto 301, Porto Alegre/RS, das 18h às 20h.
1.3 PERÍODO PARA VOTAÇÃO VIA INTERNET
A votação via internet ocorrerá a partir das 00:15 às 20h do dia, 29 de agosto de 2018, no link
que será enviado pela plataforma em tempo hábil junto com o login e senha para acesso.
2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS
As solicitações de registro de chapas deverão ser dirigidas a Comissão Eleitoral,
assinadas pelo candidato a presidência da diretoria executiva e acompanhada do aceite dos
demais candidados através de e-mails e entregue na Secretaria da ABRH-RS.
Só serão aceitas para registro as chapas que apresentarem candidatos a todas as vagas
discriminadas no Edital.
Os candidatos deverão estar quites e regulares com sua contribuição social anual, o que
será comprovado por consulta no ato da inscrição.
3. PERÍODO PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
De 27de junho de 2018 a 12 de julho de 2018, na Secretaria da ABRH-RS, das 8h30 às
11h30 e das 14h às 17h.
O Edital e o Regulamento eleitoral estarão à disposição dos interessados na Secretaria
da ABRH-RS e no site www.abrhrs.com.br .

4. CARGOS A SEREM PREENCHIDOS
Conselho Deliberativo – no mínimo 30 (trinta) membros efetivos, conforme Art. 31º do Estatuto
da entidade.
Requisitos para preenchimento do cargo:
 Ser associado no mínimo há 12 (doze) meses antes da data de realização da
Assembléia Geral em que serão realizadas as eleições e estar adimplente;
 Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado ou infração ao código de ética
do Sistema Nacional ABRH.
Conselho Fiscal – 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes.
Requisitos para preenchimento do cargo:
 Ser associado no mínimo há 12 (doze) meses antes da data de realização da
Assembléia Geral em que serão realizadas as eleições e estar adimplente;
 Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado ou infração ao código de ética
do Sistema Nacional ABRH.
Diretoria Executiva – 1 (um) presidente, 1 (um) vice-presidente e 1 (um) vice-presidente
administrativo-financeiro.
Requisitos para preenchimento dos cargos:
 Ser associado no mínimo há 36 (trinta e seis) meses antes da data de realização da
Assembléia Geral em que serão realizadas as eleições e, 36 (trinta e seis) meses de
participação ativa na ABRH-RS ou de uma das entidades regionais filiadas a ela e estar
adimplente;
 Ter exercido funções gerenciais, empresariais e/ou de consultoria;
 Deverão atender ao disposto nos Artigos 46º e 48º do Estatuto da entidade;
 Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado ou infração ao código de ética
do Sistema Nacional ABRH.
5. COMISSÃO ELEITORAL
As eleições serão conduzidas pela Comissão Eleitoral composta por três membros
indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Deliberativo.
Porto Alegre, 27 de junho de 2018.
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