EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ONCOLOGIA CLÍNICA – SBOC/2019.

Nos termos dispostos no Estatuto e Regimento Interno da SBOC, ficam convocadas as
eleições diretas para Diretoria e Conselho Fiscal da entidade, biênio 2019/2021, cuja
Assembleia Geral ocorrerá em 26 de outubro de 2019, às 17h40min, em primeira convocação,
e às 18h10min, em segunda convocação, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, durante o XXI
Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, ocasião em que será dada a posse aos eleitos,
inclusive das Regionais, bem como apresentada a prestação de contas, o balanço e o relatório
de gestão dos anos 2017-2019.
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. É vedado o voto por delegação ou procuração. O voto será secreto, por meio de
mídia digital/eletrônica, durante 11 (onze) dias corridos, incluindo sábados, domingos e
feriados. Para tanto, do dia 12 de setembro ao dia 22 de setembro de 2019 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.
As inscrições de chapas ocorrerão de 15/07/2019 a 09/08/2019. Durante esse
período, a equipe interna da SBOC fica designada a enviar para qualquer associado que queira
inscrever sua chapa o formulário de qualificação de membros de chapa e orientações de envio
da

documentação.

O

formulário

https://sboc.org.br/sboc/eleicoes.

também

está

disponível

em

nosso

site

As chapas deverão ser inscritas por seus respectivos

candidatos à Presidência que enviarão toda a documentação em um único e-mail para
Renan.Clara@sboc.org.br Os documentos exigidos para inscrição, são:

•

Nome da chapa e de seus componentes;

•

Formulário de qualificação de chapa completo preenchido e assinado com a

qualificação

de

todos

membros

da

chapa

(disponível

em

nosso

site.

https://sboc.org.br/sboc/eleicoes);

•

Comprovante de residência atualizado de todos os membros da chapa;

•

Indicação de um fiscal de chapa.

As chapas só poderão ser compostas, para cargos da Diretoria, por membros titulares,
adimplentes, há mais de dois anos anteriores à data de inscrição da chapa. Cada chapa ficará,
ainda, responsável pela indicação de um associado SBOC, adimplente, para exercer o cargo
de fiscal. Os cargos que compõem as chapas são:
Presidente
Vice-Presidente para Organização, Planejamento e Administração
Vice-Presidente para Ensino da Oncologia
Tesoureiro
Vice Tesoureiro
Secretário Geral
Vice-Secretário
As chapas poderão já indicar no momento de sua inscrição os nomes que irão compor
a Comissão de Ética (composta por 3 membros).
O Conselho Fiscal, deverá ser composto pelos 3 membros mais votados, eleitos
individualmente nesse processo eleitoral. Os candidatos ao Conselho Fiscal deverão
apresentar, ainda, requerimento de inscrição ao pleito no mesmo prazo das chapas, devendo
atender aos mesmos procedimentos e requisitos exigidos para os membros das chapas.
A(s) chapa(s) considerada(s) irregular(es) pela Comissão Eleitoral da SBOC, assim
como os candidatos para o Conselho Fiscal , serão notificados por escrita via Whatsapp e email na pessoa do candidato Presidente, tendo o período de 14/08 a 19/08 (6 dias corridos)

para efetuarem modificações necessárias sob pena de serem excluídas do processo
eleitoral.
Havendo uma única chapa inscrita e apenas 3 candidatos ao Conselho Fiscal a eleição
poderá ser feita por aclamação dos presentes na Assembleia Geral a ser realizada no dia 26
de outubro de 2019, às 17h e 40min, na cidade do Rio de Janeiro- RJ, durante o XXI
Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica.
Dúvidas e casos omissos serão decididos com base no Estatuto e Regimento Interno
da entidade pela Comissão Eleitoral.

São Paulo, 10 de julho de 2019.

__________________________
Dr. Sergio Daniel Simon
Presidente da SBOC

