EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA
GESTÃO 2021/2023

Nos termos dispostos no Estatuto e Regimento Interno da SBOC, ficam convocadas
as eleições diretas para Diretoria e Conselho Fiscal da entidade, biênio 2021/2023,
cuja Assembleia Geral ocorrerá em 29 de outubro de 2020, às 19h30min, em primeira
convocação, e às 20h, em segunda convocação, na cidade de São Paulo, em local a ser
divulgado oportunamente, durante o Joint Congress SBOC-AACR: Translational
(Congresso Translacional da SBOC), ocasião em que será apresentada / aclamada a
diretoria eleita para o biênio 2021/2023. Caso haja qualquer inconveniência na realização
de Assembleia presencial em razão de restrições de isolamento social decorrentes da
pandemia da Covid-19, será realizada por meio de plataforma de videoconferência,
conforme link de acesso a ser enviado por e-mail a cada associado. A posse dos eleitos
ocorrerá na ocasião da Assembleia Geral convocada para a eleição da Diretoria e do
Conselho Fiscal do biênio 2023/2025, durante o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica
de 2021.
As inscrições de chapas ocorrerão de 15/07/2020 a 09/08/2020. Durante esse
período, as chapas com interesse em concorrer aos cargos de Diretoria deverão formalizar
sua inscrição por meio de formulário eletrônico, pelo candidato a presidente, indicando:
I - o nome da chapa;
II - a qualificação completa dos seus componentes, incluindo endereço, e-mail e número de
telefone celular, e anexando cópia de comprovante de residência;
III - a indicação de um fiscal de chapa.

As chapas só poderão ser compostas, para cargos da Diretoria, por membros
titulares, adimplentes. Serão considerados inadimplentes e não poderão participar das
eleições os associados titulares que não quitarem com suas contribuições estatutárias até,
no máximo, 30 (trinta) dias corridos antes da data do início da votação. Cada chapa ficará,

ainda, responsável pela indicação de um associado SBOC, adimplente, para exercer o
cargo de fiscal de chapa. Os cargos que compõem as chapas são:
I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - Secretário Geral
IV – Tesoureiro
V - Diretor da Escola Brasileira de Oncologia
VI - Diretor de Relações Institucionais
O Conselho Fiscal, deverá ser composto pelos 3 membros mais votados, eleitos
individualmente nesse processo eleitoral. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão
formalizar sua inscrição por meio de formulário eletrônico com sua qualificação completa,
incluindo endereço, e-mail e número de telefone celular, e anexando cópia do comprovante
de residência;
A(s) chapa(s) considerada(s) irregular(es) pela Comissão Eleitoral da SBOC, assim
como os candidatos para o Conselho Fiscal, serão notificados por escrito via Whatsapp ou
e-mail, tendo o período de 14/08/2020 a 19/08/2020 (6 dias corridos) para efetuarem
modificações necessárias sob pena de serem excluídas do processo eleitoral.
Somente poderão votar membros titulares, em pleno gozo de seus direitos
associativos e desde que estejam adimplentes, sem nenhuma pendência com a
Tesouraria da SBOC.
O voto será secreto, por meio de mídia digital/eletrônica, durante 13 (treze) dias
corridos, incluindo sábados, domingos e feriados. Para tanto, de 10/09/2020 a 22/09/2020
a plataforma disponibilizada para votação permanecerá disponível 24 horas por dia até a
data de encerramento do período da votação. Login, senha e indicações de como votar
serão enviadas aos associados por e-mail, no dia de início do período de votação. Todas
as etapas e cronogramas das eleições serão amplamente divulgadas pelos canais de
comunicação e redes sociais da SBOC.
Havendo uma única chapa inscrita e apenas 3 candidatos ao Conselho Fiscal a
eleição poderá ser feita por aclamação dos presentes na Assembleia Geral.

Dúvidas e casos omissos serão decididos com base no Estatuto e Regimento Interno
da entidade pela Comissão Eleitoral.

São Paulo, 10 de julho de 2020.

______________________________
Dra. Clarissa Maria de Cerqueira Mathias
Presidente da SBOC

