
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CORSAN - ASCORSAN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ELEIÇÕES  ASCORSAN GESTÃO 2022-2024
A Presidenta da Associação da Corsan - ASCORSAN convoca eleição para o provimento dos cargos
eletivos, a ser realizada nos termos do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral disponível no site da
ASCORSAN, cuja inscrição da chapa pressupõe ciência e aceitação das referidas disposições. 

As eleições serão realizadas para provimento dos cargos da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo previstos no Estatuto Social. 

PRAZO DE INSCRIÇÃO

As inscrições das chapas para a Diretoria e Conselho Fiscal, bem como as incrições individuais para o
Conselho Deliberativo, deverão ser feitas na sede da ASCORSAN, na Av. Júlio de Castilhos, 51/9º andar,
Porto Alegre/RS, até o dia 30/09/2021, no horário das 9h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA A DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

A documentação de inscrição deve ser retirada junto à Secretaria da ASCORSAN e entregue por representante da chapa em
envelope lacrado, contendo os dados para contato. Somente serão aceitas inscrições de chapas completas, com o
preenchimento de todos os cargos para a Diretoria e Conselho Fiscal, sendo vedada a inscrição de candidaturas avulsas. A
documentação de inscrição (Declaração Pessoal Autorizativa e Pedido de Inscrição de Chapa para a Eleição) não será aceita por
cópia, por e-mail ou fax, devendo vir acompanhada de cópia legível de documento de identidade com foto de cada componente
da chapa. DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Para os cargos do Conselho Deliberativo composto por 10 membros titulares e respectivos suplentes, na forma do artigo 29 do
estatuto, os candidatos a conselheiros se inscreverão individualmente por região, mediante preenchimento de formulário
padronizado disponibiizado na secretaria da ASCORSAN, no mesmo local, horários e período de inscrição para as chapas de
Diretoria e Conselho Fiscal. Será eleito o candidato que contar com a maioria dos votos e o suplente será o segundo colocado, em
cada região. O pedido de inscrição não será aceito em cópia, por e-mail ou fax, deve ser acompanhado de cópia de documentode
identificação com foto DATA DA ELEIÇÃO
As eleições serão realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro de 2021, nos termos do Regulamento Eleitoral,
e a posse será no dia 17/01/2022.

Porto Alegre, 15 de setembro, 2021Adriana Santos da Rocha - Presidenta

CARGOS ELETIVOS

 

*Constou erro material na publicação, sendo a data da posse correta 17 de janeiro de 2022.


