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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

CAPÍTULO I – DO PROCESSO ELEITORAL 

1- As eleições serão realizadas pelo sufrágio direto, pessoal, intransferível, secreto 

e facultativo, obedecidas as disposições estatutárias e/ou regimentais. 

2- As inscrições às eleições para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, bem 

como para o cargo de Diretor de Gestão de Previdência Complementar, serão 

feitas de forma individual. Cada candidato registrará sua candidatura, indicando 

o cargo a que concorrerá e, concorrendo ao Conselho Deliberativo ou Conselho 

Fiscal, apontará o nome do seu suplente. 

3- Os participantes ativos e assistidos escolherão os seus representantes votando 

em tantos candidatos quantos forem os cargos a serem preenchidos. 

4- Será garantida por todos os meios democráticos a lisura dos pleitos eleitorais 

para a administração da FACEPI, garantindo-se condições de igualdade aos 

concorrentes, especialmente no que se referem ao processo eleitoral e aos atos 

da Comissão Eleitoral, tanto na coleta como na apuração dos votos. 

5- Todas as vedações e exigências para deferimento de candidaturas para 

Conselheiro Deliberativo ou Fiscal se estendem aos seus respectivos suplentes. 

6- As eleições serão realizadas em 01 (um) único dia. 

CAPÍTULO II – DA CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

7- As eleições serão convocadas pela Comissão Eleitoral instituída para tal fim, 

através de Edital e distribuição de boletins, onde se mencionará 

obrigatoriamente: 

a) Data, horário e locais de votação; 

b) Prazo, horários e forma de registro de candidaturas; 

c) Prazo para impugnação de candidaturas; 

8- O Edital e todo e qualquer ato da Comissão Eleitoral que ensejar publicidade será 

divulgado na forma física (afixação de avisos nas instalações da Patrocinadora e 

da FACEPI, em local visível e de grande circulação, inclusive nos quadros de 

avisos) e na forma virtual (publicação de informes nos e-mails dos empregados 

ativos e na página eletrônica da Patrocinadora e da FACEPI), de modo a garantir 

a mais ampla divulgação das eleições. 

CAPÍTULO III – DOS CANDIDATOS 

9- Os candidatos, efetivos e suplentes, deverão ser participantes ativos ou 

assistidos. 

10-  Não poderá se candidatar o participante que: 

a) Ocupar cargo de Diretor ou de Conselheiro na Patrocinadora; 
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b) Tiver exercido cargo de Diretor ou de Conselheiro na Patrocinadora há 

menos de 03 (três) meses da data das eleições; 

c) Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade; 

d) Tiver perdido seu cargo de Diretor ou Conselheiro na FACEPI por 

infringência de dispositivo da legislação, inclusive da Previdência 

Complementar, do Estatuto, do Regimento Interno ou de qualquer 

normativo da Fundação; 

e) Contar menos de 05 (cinco) anos de inscrito no quadro social da FACEPI, 

bem como de trabalho efetivo diretamente prestado à patrocinadora, na 

data das eleições, no caso de pleiteante ao mandato de Conselheiro 

Deliberativo; 

f) Não estiver em gozo dos direitos estatutários; 

g) Não estiver em dia com as contribuições à FACEPI; 

h) Tiver sofrido penalidade criminal transitada em julgado; 

i) Tiver sofrido penalidade administrativa, inclusive de multa, por infração 

da legislação da seguridade social, inclusive da previdência 

complementar, ou como servidor/empregado público, desde que 

transitada em julgado na esfera administrativa, ainda que haja pendência 

de julgamento no âmbito judicial; 

j) Tiver exercido o cargo de Conselheiro Deliberativo nos dois mandatos 

imediatamente anteriores, no caso de pleiteante ao mandato de Conselho 

Deliberativo; 

k) Tiver exercido o cargo de Conselheiro Fiscal no mandato imediatamente 

anterior, no caso de pleiteante ao mandato de Conselheiro Fiscal; 

11- Considera-se em pleno gozo dos seus direitos o participante inadimplente, 

desde que a obrigação em atraso encontre-se sub judice. 

12- Os cargos de Conselheiro Deliberativo e Conselheiro Fiscal da FACEPI não são 

considerados cargos de direção, para efeitos deste Regulamento. 

13- O candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Comprovada experiência (mínimo de 03 anos) no exercício de atividade em 

qualquer das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, 

de fiscalização, atuarial ou auditoria. Tal comprovação deve ocorrer com 

clareza, não sendo suficiente a atuação como Conselheiro Suplente; 

b) Ter formação de nível superior, com comprovação expedida por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, no caso de 

pleiteante ao mandato de Diretor de Gestão de Previdência Complementar; 

CAPÍTULO IV – DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

14- O prazo para registro de candidatura será de 07 (sete) dias corridos, contados 

da data da publicação do Edital no site da Patrocinadora. 

15- O requerimento de registro das candidaturas deverá ser assinado pelos 

pleiteantes, candidatos e suplentes, e far-se-á junto à Comissão Eleitoral, 
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exclusivamente via e-mail (eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com), que 

fornecerá, em até 02 (dois) dias corridos, o recibo da documentação 

apresentada. Para efeito do disposto neste Item, a Comissão Eleitoral, também 

via e-mail, fornecerá os recibos referentes aos registros, bem como prestará 

informações concernentes ao processo eleitoral. A documentação anexa ao 

requerimento consiste em: 

a) Ficha de qualificação dos candidatos, titular e suplente, quando for o caso, 

devidamente preenchida e assinada, conforme modelo do Anexo I; 

b) Cópias dos comprovantes de conclusão de cursos de nível superior, no caso 

de pleiteante ao mandato de Diretor;  

c) Cópias dos comprovantes de experiência no exercício de atividade em 

qualquer das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, 

de fiscalização, atuarial ou auditoria; 

d) Certidões das Justiças Federal e Estadual comprovando que o candidato não 

sofreu condenação criminal com trânsito em julgado; 

e) Declaração no sentido de que não sofreu penalidade administrativa por 

infração da legislação, da seguridade social, inclusive da previdência 

complementar, ou como empregado/servidor público, conforme modelo do 

Anexo II; 

f) Declaração de que não lesou o patrimônio de qualquer entidade, conforme 

modelo do Anexo II; 

g) Declaração de que não foi membro de órgão estatutário da FACEPI, ou de 

que, tendo sido, não perdeu seu cargo por infringência a dispositivo da 

legislação, inclusive da Previdência Complementar, do Estatuto, do 

Regimento Interno ou de qualquer normativo da Fundação, conforme 

modelo do Anexo III;  

h) Comprovantes de que tem mais de 05 (cinco) anos de inscrito no quadro 

social da FACEPI, bem como mais de 05 (cinco) anos de trabalho efetivo 

diretamente prestado a patrocinadora, na data das eleições, no caso de 

pleiteante ao mandato de Conselho Deliberativo; 

i) Declaração de que não ocupou ou ocupa cargo de direção na Patrocinadora 

ou nos últimos três meses antes da data das eleições, conforme modelo do 

Anexo IV; 

16- A Habilitação de Dirigente de EFPC ou Conselheiro de EFPC a ser expedido pela 

PREVIC é condição impreterível à posse dos candidatos eleitos, sob pena da 

convocação do candidato remanescente. 

17- Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, a Comissão 

Eleitoral notificará o interessado, para que promova a correção no prazo de até 

03 (três) dias corridos, sob pena de recusa de registro da candidatura. 

18- Será recusado o registro do candidato que não apresentar a documentação 

completa na forma exigida, seja por vícios formais ou materiais.  

19- No prazo de 03 (três) dias corridos, a contar do deferimento do registro de 

candidatura, a Comissão Eleitoral fornecerá ao(s) candidato(s) comprovante de 

candidatura e, no mesmo prazo, comunicará, por escrito, ao respectivo 

mailto:eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com


                                                                                             

4 

 

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

empregador, quando for o caso, a data do pedido de registro de candidatura do 

seu empregado. 

20- No encerramento do prazo para registro de candidatura, a Comissão Eleitoral 

providenciará a lavratura da ata correspondente, consignando em ordem 

numérica de inscrição todas as candidaturas, individualizando os nomes dos 

candidatos, e entregará a cada um deles, cópia com a relação completa dos 

candidatos e para quais órgãos concorrem. 

21- No prazo de 03 (três) dias corridos, contado do encerramento do prazo de 

registro das candidaturas, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação nominal 

dos candidatos registrados, titulares e suplentes, quando for o caso, indicando 

os respectivos órgãos a que concorrem, e declarará aberto o prazo de 03 (três) 

dias corridos para impugnação. 

22- Ocorrendo renúncia formal de candidato após o registro da candidatura, a 

Comissão Eleitoral promoverá a sua publicidade. A renúncia à candidatura pelo 

titular prejudicará a do suplente, e a deste prejudicará a daquele, mas aquele 

que não renunciou poderá apresentar à Comissão Eleitoral novo candidato para 

substituir o renunciante, desde que o prazo para inscrições das candidaturas 

esteja vigente. 

23- Encerrado o prazo sem que tenha havido registro de candidatura, a Comissão 

Eleitoral, dentro de 03 (três) dias corridos, providenciará nova convocação de 

eleição. 

24- A relação definitiva dos participantes em condições de votar e das candidaturas 

deferidas será divulgada pela Comissão Eleitoral, pelo menos 05 (cinco) dias 

corridos antes da data da eleição, para consulta pelos interessados. 

 CAPÍTULO V – DAS IMPUGNAÇÕES DAS CANDIDATURAS 

25- O prazo para impugnação de candidatura é de 03 (três) dias corridos, contados 

da publicação da relação nominal dos candidatos registrados. 

26- A impugnação, que somente poderá versar sobre as causas de inelegibilidade 

previstas neste regulamento, no Estatuto da FACEPI, nas resoluções da PREVIC 

e na legislação vigente, será proposta por participante em pleno gozo de seus 

direitos através de requerimento fundamentado, dirigido à Comissão Eleitoral, 

exclusivamente via e-mail (eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com), que 

fornecerá, em até 02 (dois) dias corridos, o recibo da documentação 

apresentada, também por correio eletrônico. 

27- No encerramento do prazo de impugnação, lavrar-se-á o competente termo de 

encerramento em que serão consignadas as impugnações propostas, 

destacando-se nominalmente os impugnantes e os candidatos impugnados. 

28- Cientificado oficialmente, em até 02 (dois) dias, o candidato impugnado terá o 

prazo também de 02 (dois) dias corridos para apresentar contrarrazões. 

mailto:eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com
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Instituindo o processo, a Comissão Eleitoral decidirá sobre a procedência ou 

não da impugnação em até 02 (dois) dias corridos. 

29- Decidido pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral, no máximo 

dentro de 02 (dois) dias, providenciará a devida publicidade. O acolhimento de 

impugnação à candidatura do titular prejudicará a candidatura do suplente, e a 

deste prejudicará a daquele. Julgada improcedente a impugnação, o candidato 

impugnado concorrerá às eleições. Da decisão da Comissão Eleitoral não caberá 

recurso. 

CAPÍTULO VI – DO ELEITOR 

30- É eleitor todo o participante, ativo ou assistido que, na data da eleição, contar 

mais de 03 (três) meses de inscrição na FACEPI, em relação previamente 

divulgada pela Comissão Eleitoral, com base nos dados cadastrais disponíveis 

pela FACEPI. 

CAPÍTULO VII – DA COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

31- O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma Comissão Eleitoral 

composta de 04 (quatro) membros e respectivos suplentes, indicada pela 

Patrocinadora e nomeada pelo Conselho Deliberativo da FACEPI, que será 

fiscalizada pelos candidatos. 

32- As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria dos votos dos 

seus componentes. Em caso de empate, o voto de minerva será do Presidente 

da Comissão Eleitoral. 

33- O mandato da Comissão Eleitoral extinguir-se-á com a posse dos eleitos. 

34- Não poderá fazer parte da Comissão Eleitoral candidato registrado, dirigente da 

Fundação ou dirigente do Patrocinador. 

35- À Comissão Eleitoral compete: 

a) Organizar a documentação Eleitoral; 

b) Acompanhar a apuração eletrônica dos votos; 

c) Fazer as comunicações e publicações devidas; 

d) Preparar relações de votantes; 

e) Confeccionar a cédula eletrônica e todo material eleitoral necessário; 

f) Conferir a documentação apresentada pelos candidatos, examinar se estes 

atendem aos requisitos e exigências deste Regulamento e decidir pelo 

registro ou recusa da candidatura; 

g) Decidir sobre impugnações de candidaturas, nulidades ou recursos; 

h) Decidir sobre quaisquer outras questões referentes ao processo eleitoral. 

36- O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

a) Concessão minuciosa de senhas individuais sigilosas. 
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b) Liberação de voto eletrônico por meio de senha sigilosa, individual e 

intransferível. 

c) Emprego de software que assegure plena segurança da votação. 

d) Designação de empregados da ED PI responsáveis pelo acompanhamento da 

votação no Interior do Estado a ser efetuada pela Comissão Eleitoral. 

CAPÍTULO VIII – DA VOTAÇÃO 

 

37- Nos locais de votação (terminais pré-determinados), 30 (trinta) minutos antes 

da hora do início da votação, os membros da Comissão Eleitoral e os 

empregados por ela designados, verificarão se está em ordem, se o software 

está em perfeito funcionamento, e se a rede de internet da Empresa está 

operante, devendo suprir eventuais deficiências. 

38- Na hora afixada no Edital, havendo condições necessárias para tal, o Presidente 

da Comissão Eleitoral declarará iniciados os trabalhos de votação eletrônica. 

39- A votação ocorrerá das 08h00min até as 17h00min, ininterruptamente. O 

encerramento dos trabalhos eleitorais poderá ser antecipado se já tiverem 

votado todos os eleitores constantes da listagem de votação. 

40- Ao término dos trabalhos, o Presidente da Comissão Eleitoral procederá ao 

fechamento dos acessos eletrônicos de votação. 

41- Somente podem permanecer no recinto da mesa coletora eletrônica os 

membros da Comissão Eleitoral ou empregados por ela designados, pessoal de 

apoio do DGT, os candidatos, seus advogados e/ou técnicos de TI e, durante o 

tempo necessário à votação, o eleitor. 

42- Nenhuma pessoa estranha à Comissão Eleitoral poderá interferir no seu 

funcionamento durante os trabalhos de votação, salvo pessoal de apoio do DGT 

ou qualquer outro com expressa autorização do Presidente da Comissão 

Eleitoral. 

43- Iniciado o período de votação, cada eleitor efetuará seu voto eletrônico nos 

computadores disponibilizados para as eleições (terminais pré-determinados) 

nas instalações da EDPI nos locais divulgados no Edital. 

44- Será assegurado o direito ao voto, apenas aos eleitores relacionados em lista 

previamente divulgada pela FACEPI, conforme Item 24 do presente 

Regulamento. Qualquer documento oficial com foto constitui-se documento 

válido para fins de habilitação à votação.  

CAPÍTULO IX – DA APURAÇÃO E DO RESULTADO 

45- Encerrada a votação, o Presidente da Comissão Eleitoral lavrará a ata de 

votação, que será também assinada pelos Membros, registrando a data e 

horário do início e do encerramento dos trabalhos, total de eleitores em 
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condições de votar, bem como, resumidamente, os protestos apresentados 

pelos eleitores ou candidatos, em cada polo de votação. 

46- Para assegurar a agilidade e confiabilidade do processo, a Comissão Eleitoral 

poderá contará com extensivo apoio do Departamento de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações – DGT da ED PI durante todo o processo 

eleitoral. 

47- Será declarado vencedor do pleito aquele que obtiver maioria simples dos 

votos, não sendo exigido quorum mínimo. Ocorrendo igualdade no número de 

votos entre candidatos a qualquer cargo, os critérios de desempate serão, na 

seguinte ordem: 

a) Comprovação de escolaridade de nível superior, no caso de pleiteante ao 

mandato de Conselheiro Deliberativo ou Conselheiro Fiscal; 

b) Comprovação de escolaridade de nível superior em Economia, 

Administração, Direito, Ciências Contábeis ou Atuária, para qualquer cargo; 

c) Exercício de maior tempo cargo de gerência funcional, para qualquer cargo; 

d) Maior idade. 

 

48- Proclamados eleitos os candidatos a membros titulares, automaticamente 

também estarão os respectivos suplentes. 

CAPÍTULO X – DAS NULIDADES 

49- Será nula a eleição, quando: 

a) Realizada em dia, hora e local diversos dos designados no Edital;  

b) Realizada ou apurada perante autoridades não competentes; 

c) Preterida qualquer formalidade essencial estabelecida neste regulamento; 

d) Não observar qualquer dos prazos essenciais constantes deste regulamento. 

50- Também será anulada a eleição quando ocorrer vício que comprometa sua 

legitimidade, importando prejuízo a qualquer candidato. 

51- Não poderá a nulidade ser invocada por quem lhe deu causa, nem se aproveitar 

dela o seu responsável. 

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO 

52- Qualquer participante da FACEPI pode interpor recurso contra o resultado do 

processo eleitoral, no prazo de até 03 (três) dias corridos, contados da 

divulgação do resultado. O recurso deve ser dirigido à Comissão Eleitoral, 

exclusivamente via e-mail (eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com), que 

receberá os requerimentos e fornecerá os recibos. 

53- Protocolado o recurso, cumpre à Comissão Eleitoral, dentro de 03 (três) dias 

corridos, dar ciência ao recorrido, mediante recibo, para que este, em 03 (três) 

dias corridos, apresente defesa. Findo o prazo estipulado, recebida ou não a 

mailto:eleicoes2017facepi@eletrobraspiaui.com
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defesa do recorrido, e estando devidamente instruído o processo, a Comissão 

Eleitoral deve proferir sua decisão, sempre fundamentada, no prazo de 03 

(três) dias corridos. 

54- Da decisão da Comissão Eleitoral não caberá recurso. 

55- Anuladas as eleições, outras serão realizadas 30 (trinta) dias corridos após a 

decisão anulatória, não sendo aberto novo período de inscrições. 

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES ELEITORAIS GERAIS 

56- À Comissão Eleitoral incumbe organizar o processo eleitoral, colocando as 

peças essenciais em pastas apropriadas, numerando e rubricando as folhas: 

a) Edital e Aviso Resumido; 

b) Exemplar ou cópia do jornal que publicou o Aviso Resumido do Edital e a 

relação dos inscritos; 

c) Cópias dos requerimentos dos registros das candidaturas, fichas de 

qualificação dos candidatos e demais documentos; 

d) Relação dos eleitores; 

e) Expedientes relativos à composição das mesas eleitorais; 

f) Lista de votantes; 

g) Atas de trabalhos eleitorais; 

h) Impugnações, recursos e defesas; 

i) Resultado das eleições. 

57- A posse dos eleitos ocorrerá conforme estabelecido no Estatuto e Regimento 

Interno da FACEPI. 

CAPÍTULO XIII – DO CRONOGRAMA PREVISTO 

ETAPA PRAZO DELIMITADO PREVISÃO 

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO 
ELEITORAL 

EM 30/01/2017 EM 30/01/2017 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM 31/01/2017 EM 31/01/2017 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

07 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL no SITE DA 
PATROCINADORA 

07/02/2017 

PERÍODO DE NOTIFICAÇÃO DE 
IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA 

DO INÍCIO DAS INSCRIÇÕES 
ATÉ O DIA SEGUINTE AO 
SEU TÉRMINO 

 

PERÍODO DE CORREÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA NOTIFICAÇÃO 

 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE 
CANDIDATOS 

ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DO ENCERRAMENTO 
DO PRAZO DE REGISTRO 

10/02/2017 

PERÍODO DE PEDIDOS DE 
IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS 

ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA PUBLICAÇÃO 
DAS CANDIDATURAS 

13/02/2017 
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ETAPA PRAZO DELIMITADO PREVISÃO 

PERÍODO DE NOTIFICAÇÃO DE CIÊNCIA 
DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

ATÉ 02 DIAS A CONTAR DO 
RECEBIMENTO DO PEDIDO 
DE IMPUGNAÇÃO 

15/02/2017 

PERÍODO DE CONTRARRAZÕES DE 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

ATÉ 02 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA NOTIFICAÇÃO 

17/02/2017 

ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES E 
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO FINAL DE 
CANDIDATOS 

ATÉ 02 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA APRESENTAÇÃO 

19/02/2017 

VOTAÇÃO ELETRÔNICA E DIVULGAÇÃO 
DO RESULTADO 

MÍNIMO DE 05 DIAS 
CORRIDOS A CONTAR DA 
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO 
FINAL DE CANDIDATOS E 
ELEITORES 

03/03/2017 

PERÍODO DE RECURSO CONTRA O 
RESULTADO 

ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA DIVULGAÇÃO 
DO RESULTADO 

06/03/2017 

PERÍODO DE CIÊNCIA DE RECURSO 
CONTRA O RESULTADO 

ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DO FIM DO PRAZO 
DE RECURSO 

09/03/2017 

PERÍODO DE DEFESA 
ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DA CIÊNCIA 

12/03/2017 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
ATÉ 03 DIAS CORRIDOS A 
CONTAR DO FIM DO PRAZO 
DE DEFESA 

15/03/2017 

58- A previsão do cronograma acima leva em consideração a adoção dos prazos 

mínimos delineados no corpo do presente regulamento, podendo ser alterado 

caso alguma ação da comissão seja antecipada ou retardada, seja por questões 

de operacionalização de suas atividades, de difícil resolução, caso fortuito ou 

força maior. 

59- Todas as etapas serão amplamente divulgadas pela Comissão Eleitoral. 

Teresina, 31/01/2017 

 

 

 

Izabelita de Jesus Carneiro Machado 

Presidente da Comissão Eleitoral das Eleições FACEPI 2017 
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ANEXO I 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO PLEITEANTE A CANDIDATO TITULAR 

NOME DO CANDIDATO 
 

ENDEREÇO 
 

RG 
 

CPF 
 

E-MAIL 
 

TELEFONE(S) 
 

CARGO A CONCORRER 
 

NOME / RG DO CANDIDATO A SUPLENTE (CASO HAJA) 
 

ESCOLARIDADE 
 

ÁREA DE FORMAÇÃO SUPERIOR (CASO TENHA) 
 

DESCREVER EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM QUALQUER DAS SEGUINTES ÁREAS: 
FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, JURÍDICA, DE FISCALIZAÇÃO, ATUARIAL OU 
AUDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE ATUAL (FUNÇÃO / EMPRESA) 
 
 

PERÍODO DE ATIVIDADE NA PATROCINADORA 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NA FACEPI 
 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO 
LEGÍTIMAS. 

____________________________ 
Assinatura do Candidato 
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

ANEXO I (cont.) 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO PLEITEANTE A CANDIDATO SUPLENTE 

NOME DO CANDIDATO 
 

ENDEREÇO 
 

RG 
 

CPF 
 

E-MAIL 
 

TELEFONE(S) 
 

CARGO A CONCORRER 
 

NOME / RG DO CANDIDATO A TITULAR 

ESCOLARIDADE 
 

ÁREA DE FORMAÇÃO SUPERIOR (CASO TENHA) 
 

DESCREVER EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM QUALQUER DAS SEGUINTES ÁREAS: 
FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, JURÍDICA, DE FISCALIZAÇÃO, ATUARIAL OU 
AUDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE ATUAL (FUNÇÃO / EMPRESA) 
 
 

PERÍODO DE ATIVIDADE NA PATROCINADORA 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO NA FACEPI 
 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO 
LEGÍTIMAS. 

____________________________ 
Assinatura do Candidato 
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO SOBRE PENALIDADE ADMINISTRATIVA 

Eu,_________________________________________, portador do 

RG______________, CPF_________________, candidato ao cargo de 

_________________ da FACEPI, declaro, para todos os fins e sob as 

penas da Lei, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da 

legislação da seguridade social, inclusive da previdência complementar, 

ou como empregado/servidor público, bem como não ter lesado o 

patrimônio de qualquer entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Assinatura do Candidato 
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO SOBRE INFRAÇÃO LEGAL OU ESTATUTÁRIA 

 

 

Eu,_________________________________________, portador do 

RG______________, CPF_________________, candidato ao cargo de 

_________________ da FACEPI, declaro, para todos os fins e sob as 

penas da Lei, não ter sido membro de órgão estatutário da FACEPI. 

 

ou 

 

Eu,_________________________________________, portador do 

RG______________, CPF_________________, candidato ao cargo de 

_________________ da FACEPI, declaro, para todos os fins e sob as 

penas da Lei, ter sido membro de órgão estatutário da FACEPI, no 

período de ___/___/____ a ___/___/____, na função de 

________________________________, não tendo perdido o cargo 

por infringência a dispositivo da legislação, inclusive da Previdência 

Complementar, do Estatuto, do Regimento Interno ou de qualquer 

normativo da Fundação. 

 

 

____________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 

Atesto a veracidade da informação acima 
 
 

__________________________________ 
REPRESENTANTE DA FACEPI 
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES 2017 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO NA 

PATROCINADORA 

 

 

Eu,_________________________________________, portador do 

RG______________, CPF_________________, candidato ao cargo de 

_________________ da FACEPI, declaro, para todos os fins e sob as 

penas da Lei, não ocupar, tampouco ter ocupado cargo de direção na 

Patrocinadora ou nos últimos três meses antes da data das eleições. 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


