
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE   –   DN 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul –Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança 

Rua Felizardo, 750. Jardim Botânico, Porto Alegre – RS – Cep 90690-200 

Fone: (51) 3308- 5885 E-mail: cbcedn@gmail.com   – Home page: www.cbce.org.br 

Associado à SBPC   –   CNPJ nº 51.146.611/0001-83 
Gestão 2017/2019 

____________________________________________________________________________________                     

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES CBCE/PA 

Calendário Eleitoral 2019/2021 

 

A Comissão Eleitoral, designada em reunião da Secretaria Estadual do Pará do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte no dia 20/02/2019 nas dependências do Instituto de 

Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará (ICED/UFPA) e por meio da 

Portaria 01 de 26 de agosto de 2019, vem tornar público o calendário de eleição da 

secretaria em questão para o biênio 2019/2021.  

 

Ficam assim, definidas as datas do calendário eleitoral:  

 

02/09/2019 – Divulgação do edital e calendário eleitoral.  

02/10/2019 – Último dia para inscrição de chapas.  

02/10/2019 a 16/10/2019 – Divulgação das chapas inscritas com os respectivos programas.  

16/10/2019 a 23/10/2019 – Período de votação.  

24/10/2019 – Apuração dos votos.  

25/10/2019 a 30/10/2019 – Prazo para divulgação do resultado final da eleição através da 

página do CBCE e por mensagem eletrônica.  

01/11/2019 – Posse da Secretaria Estadual do CBCE/PA.  

 

CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1) As inscrições além de observarem o seu período, deverão conter o nome da chapa, os 

nomes dos candidatos aos cargos com dados curriculares resumidos e o programa da 

chapa. As inscrições deverão ser encaminhadas para o seguinte e-mail: 

comissaoeleitoral.cbce.pa@gmail.com  

2) De acordo com o regimento das secretaria estaduais do CBCE (parágrafo único do art. 

5, cap. II; parágrafo 2 do art. 6, cap. IV, parágrafo 2 do cap. 1), candidatos à eleição não 

poderão compor a Comissão Eleitoral. Todavia, cada chapa inscrita na eleição poderá 

indicar um representante para acompanhar os trabalhos da comissão eleitoral quando 

achar necessário.  

3) Somente poderão ser votados para a Secretaria Estadual do CBCE/PA, associados 

efetivos com período de admissão no quadro associativo superior a 90 dias da data de 

votação. E necessário o título acadêmico mínimo de mestre para o cargo de secretário (art. 

2, cap. I do regimento das secretarias estaduais do CBCE).  

4) Obrigatoriamente as chapas deverão apresentar os candidatos ao cargo de secretário, 

secretário adjunto e tesoureiro, ficando a critério de cada chapa apresentar nomes dos 

demais integrantes e os cargos por eles pretendidos.  

5) Poderão votar todos os associados (efetivos e estudantes com período de admissão 

superior a 90 dias a data de votação (parágrafo 23, art. 5, cap. II do estatuto do CBCE).  
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A eleição ocorrerá pelo site do CBCE. Os associados receberão a informação via e-mail.  

Sendo esses os encaminhamentos pertinentes ao processo eleitoral para a secretaria do 

CBCE/PA, biênio 2019/2021, esta comissão determina a imediata publicação do referido 

edital.  

 

Belém/PA, 02 de setembro de 2019.  

 

Comissão Eleitoral 

Zaira Valeska Dantas da Fonseca – Presidente 

Osvaldo Galdino dos Santos Júnior – Vice-Presidente 

Robson dos Santos Bastos – Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


