EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 2020
Gestão 2021 - 2024
A Associação dos Administradores do Estado do Ceará - AADECE, através de sua Diretoria, devidamente
representada pelo seu Presidente, Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva, em consonância com o
estabelecido pelo Estatuto Social da AADECE, convoca todos os associados para participação no processo
de eleição para Diretoria e o Conselho Fiscal, Gestão 2021/2024.

Conforme previsto no Estatuto Social da AADECE, podem votar e serem votados os associados efetivos,
desde que em dia com suas obrigações para com a AADECE. De acordo com o Art. 19 do Estatuto Social
da AADECE, a inscrição das chapas deverá ser apresentada em formulário próprio, enviado juntamente
com esse edital de convocação, onde conste obrigatoriamente a assinatura e qualificação completa de
cada candidato, bem como a indicação do associado que figurará, para todos os efeitos, como
representante da chapa.

A inscrição das chapas deverá ser realizada dentro do prazo previsto neste edital, com envio dos
documentos (Cópia Carteira Registro Profissional (CRA-CE), Certidão Negativa de Contas Julgadas
Irregulares, Comprovante de situação cadastral no CPF) Certidão Negativa de Improbidade
Administrativo, para o endereço eletrônico eleicaoaadece@gmail.com.
Desta forma, AADECE convoca todos os associados para participarem das eleições para nova Diretoria e
Conselho Fiscal, gestão 2021/2024, de acordo com o cronograma abaixo:
1) Período para inscrição de chapas: de 04/11/2020 até 19/11/2020;
2) Prazo para homologação das chapas: de 19/11/2020 a 20/11/2020;
3) Divulgação do deferimento das inscrições de chapas: 23/11/2020;
4) Divulgação on-line aos associados sobre as chapas inscritas e forma de votação (online e Presencial):
de 23/11/2020 a 27/11/2020;
5) Dia de votação presencial e online: até às 17:00h do dia 1º/12/2020;
6) Apuração dos votos: 1ª/12/2020 às 18:00h.
Dúvidas sobre o processo eleitoral poderão ser enviadas para o endereço eletrônico
da AADECE (eleicaoaadece@gmail.com), que serão esclarecidas pelo Conselho Consultivo da Associação.
O edital encontra-se de forma física no Conselho Regional de Administração do Ceará com respectiva ficha
de inscrição.
Fortaleza/CE, 03 de novembro de 2020.

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva
Presidente da AADECE
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