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EDITAL	DE	CONVOCAÇÃO	PARA	A	ELEIÇÃO	DA	DIRETORIA	EXECUTIVA	
	
	
	
	 	 O	Diretoria	Executiva	da	ASSERJUFE/PE,	no	uso	de	suas	atribuições	legais	
e	estatutárias,	CONVOCA	 todos	associados	para	eleição	a	realizar-se	no	dia	31	de	
outubro	de	2017,	que	elegerá	mediante	sistema	Eletrônico	Virtual	 (internet),	de	
acordo	 com	 as	 normas	 estatutárias,	 regimentais	 e	 deste	 edital,	 a	 Diretoria	
Executiva	da	ASSERJUFE/PE	para	o	 triênio	2017-2020,	 composta	dos	seguintes	
cargos:	Diretor	Presidente,	Diretor-Secretário	e	de	Patrimonial,	Diretor	Financeiro,	
Diretor	 de	 Comunicações,	 Social	 e	 de	 Esportes,	 Diretor	 de	 Assistência	 Social,	
Benefícios	e	Convênios,	Diretor	Jurídico,	mais	03	(três	suplentes).		
	
1.0-DO	REGISTRO	DAS	CHAPAS	
	
1.1-O	 requerimento	 contendo	 o	 pedido	 de	 registro	 das	 chapas	 para	 a	 Diretoria	
Executiva	 será	 recebido	na	 sede	administrativa	da	ASSERJUFE/PE,	 na	Av.	Recife,	
6250,	nesta	capital,	até	o	dia	16	de	outubro	do	corrente	ano,	no	horário	das	09:00	
às	17:00	horas,	devendo	conter	os	nomes	completos	dos	candidatos,	inclusive	dos	
suplentes,	com	as	respectivas	assinaturas	ao	lado	de	cada	nome.	
1.2-O	associado	não	poderá	candidatar-se	a	mais	de	um	cargo	e	nem	integrar	mais	
de	uma	chapa.	
1.3-	 No	 primeiro	 dia	 útil	 após	 o	 término	 desse	 prazo,	 a	 Diretoria	 Regional	 fará	
pública	a	relação	de	todos	os	candidatos,	através	de	comunicado	afixado	em	locais	
de	fácil	aceso,	e	da	remessa	deste	comunicado	aos	representantes	de	cada	chapa.	
1.4-Nas	 24	 horas	 seguintes	 poderá	 haver	 impugnação	 a	 candidatos,	 junto	 ao	
Presidente	da	Comissão	Eleitoral,	a	qual	no	mesmo	prazo	deliberará	a	respeito.	
1.5-A	decisão	da	Comissão	Eleitoral	terá	caráter	irrevogável.		
1.6-No	 caso	 de	 impugnações	 confirmadas	 pela	 Comissão	 Eleitoral,	 a	 respectiva	
chapa	 terá	 o	 prazo	 de	 24	 horas	 para	 substituição	 dos	 nomes	 impugnados,	
reabrindo-se	os	prazos	dos	itens	1.4	e	1.5,	desde	que	o	número	de	impugnações	não	
ultrapasse	50%	dos	membros	da	chapa,	caso	em	que	a	mesma	será	desclassificada.	
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2.0-DO	DIREITO	DE	VOTO	
	
2.1-Não	exercerá	o	direito	de	voto	e	nem	poderá	ser	votado	o	associado	que	estiver	
em	atraso	com	suas	obrigações	sociais,	salvo	se	saldar	o	débito	até	10	dias	antes	do	
pleito;	também	não	poderá	votar,	nem	ser	votado,	aquele	que	não	tiver	formalizado	
sua	inscrição	até	20	dias	antes	do	pleito.	
	
3.0-DO	HORÁRIO	DA	ELEIÇÃO	
	
3.1-A	votação	terá	início	às	09:00	horas,	encerrando-se	às	17:00	horas	do	dia	31	de	
outubro	 do	 corrente	 ano,	 com	 apuração	 a	 partir	 das	 17:00	 horas	 na	 sede	 da	
ASSERJUFE/PE.	
	
	
	
4.0-DA	VOTAÇÃO	
	
4.1-A	votação	será	realizada	através	do	site:	www.asserjufepe.com.br	.	
4.2-O	posicionamento	e	a	ordem	da	relação	de	chapas	e	candidatos	serão	obtidos	
através	 de	 sorteio	 realizado	 na	 sede	 da	ASSERJUFE/PE,	 em	 dia	 e	 hora	 definidos	
pela	 Comissão	 Eleitoral,	 para	 o	 qual	 serão	 convocados	 os	 representantes	 das	
chapas	e	os	candidatos	ao	Conselho	Fiscal.	
	
5.0-DA	VOTAÇÃO	
	
5.1-O	votante	deverá	obedecer	ao	seguinte	procedimento:	
a)	Acessar	o	site	da	ASSERJUFE-PE,	conforme	horário	acima	descrito;	
b)	–	o	votante	deverá	constar	na	consignação	do	mês	outubro/2017.	
	
6.0-DA	FISCALIZAÇÃO	
	
6.1-A	 fiscalização	 dos	 trabalhos	 será	 exercida	 pela	 Comissão	 Eleitoral,	 pelos	
próprios	candidatos	e	pelos	fiscais	indicados	pelas	chapas.	
6.2-Cada	chapa	poderá	indicar	no	máximo	dois	fiscais.	
6.3-Não	será	permitida,	no	recinto	da	votação,	a	propaganda	eleitoral.	

	
7.0-DA	COMISSÃO	ELEITORAL	
	
7.1-A	 Comissão	 Eleitoral,	 que	 terá	 a	 responsabilidade	 de	 acompanhar	 a	 votação,	
apurar	 os	 votos	 e	 deliberar,	 em	 última	 instância,	 sobre	 recurso	 impetrado,	 será	
composta	por	um	presidente	e	dois	secretários,	designados	pelo	Diretor	Presidente	
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mediante	portaria,	dentre	os	associados	quites	com	as	obrigações	sociais	e	que	não	
sejam	candidatos.	
	
8.0-DA	APURAÇÃO,	PUBLICAÇÃO	E	IMPUGNAÇÃO	DO	RESULTADO.	
	
8.1-A	 apuração	 dos	 votos	 será	 feita	 no	mesmo	 dia	 da	 eleição,	 devendo	 iniciar-se	
logo	após	o	encerramento	da	votação.	
8.2-Ultimada	 a	 apuração,	 o	 presidente	 da	 Comissão	 Eleitoral	 proclamará	 o	
resultado	 da	 Eleição.	 A	 chapa	 que	 pretender	 impugnar	 o	 resultado	 deverá	
manifestar,	de	 imediato,	essa	 intenção,	que	será	consignado	na	ata	da	Assembléia	
eleitoral,	 a	 ser	 lavrada	 pelo	 secretário	 da	 Comissão	 Eleitoral	 e	 assinada	 pelos	
demais	membros,	pelos	candidatos,	fiscais	e	associados	presentes.	
8.3-O	 recorrente	 terá	 até	 as	 16:00	 horas	 do	 dia	 útil	 seguinte	 03-11-2017,	 para	
formalizar	 sua	 impugnação	 junto	 à	 Comissão	 Eleitoral.	 A	 petição	 poderá	 ser	
encaminhada	 à	 secretaria	 da	 ASSERJUFE/PE,	 ou	 entregue	 diretamente	 ao	
presidente	da	Comissão	Eleitoral.	
8.4-Os	 recursos	 impetrados	 devem	 ser	 devidamente	motivados	 e	 instruídos,	 sob	
pena	de	não	serem	reconhecidos.	
8.5-	 A	 Comissão	 terá	 até	 o	 dia	 06-11-2017	 para	 decidir	 sobre	 os	 recursos	
interpostos,	 comunicando,	 por	 escrito,	 ao(s)	 recorrente(s)	 e	 as	 demais	 chapas	
inscritas,	no	dia	seguinte.	
8.6-Todo	o	material	deverá	ser	arquivado	pelo	período	de	cinco	anos.	
	
9.0-DO	CRITÉRIO	DE	DESEMPATE	
	
9.1-No	 caso	 de	 empate	 entre	 duas	 ou	mais	 chapas,	 será	 proclamadas	 vencedora	
aquela	 cujo	 candidato	 a	 Diretor	 Presidente	 for	 associado	 mais	 antigo	 na	
ASSERJUFE/PE.	
	
10.0-DA	POSSE	
	
10.1-A	posse	da	Diretoria	Executiva	eleita	dar-se-á	no	dia	17-11-2017,	na	sede	da	
ASSERJUFE/PE.	
	
	
	
11.0-DAS	DISTRIBUIÇÕES	GERAIS	
	
11.1-A	impugnação	ao	presente	edital	deverá	ser	apresentada,	por	escrito,	na	sede	
da	ASSERJUFE/PE	até	as	16:00	horas	do	primeiro	dia	útil	seguinte	à	publicação.	
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11.2-A	impugnação,	devidamente	motivada	e	fundamentada,	deverá	ser	apreciada	
pelo	 Diretor	 Executivo	 da	 ASSERJUFE/PE,	 que	 se	 manifestará	 no	 prazo	 de	 24	
horas.	
11.3-Os	casos	omissos	e	as	dúvidas	de	interpretação	e	execução	do	presente	edital	
serão	 dirimidos	 pelo	 Diretor	 Presidente	 em	 primeira	 instância,	 e	 pela	 Diretoria	
Executiva,	em	segunda	e	última	instância.	
11.4-O	 presente	 edital	 deverá	 se	 divulgado,	 uma	 só	 vez	 resumidamente,	 e	 ser	
divulgado	nos	locais	de	trabalho	dos	associados.	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 Recife	(PE),	31	de	agosto	de	2017.	
	
	
	
	 	 	 	 	 AIRON	CORDEIRO	GALVÃO	
	 	 	 	 	 						Diretor-Presidente	
	 	 	 	 	 	 ASSERJUFE-PE.	

	
 


