
 
 

Edital de Convocação das Eleições da Associação de Gestores Públicos do  

Estado do Rio de Janeiro – GESTRIO – SEGUNDA RETIFICAÇÃO 

 

A Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (GESTRIO), com base nos 

artigos 43-49 do seu Estatuto, vem, através deste ato, tornar públicos os prazos e procedimentos 

para o processo eleitoral para o biênio 2014-2016, a se iniciar em maio de 2014. 

 

O calendário eleitoral se dará da seguinte forma: 

 

 Será convocada uma Assembleia Geral Extraordinaria (art. 17, IV, e art. 18 do Estatuto 

vigente), a ser realizada na quarta-feira, 16/04, às doze horas, à Avenida Graça Aranha, 

182, 3º andar, para aprovação da Comissão Eleitoral (art. 45 do Estatuto vigente), que será 

indicada pela GESTRIO. A Comissão Eleitoral aprovada será posteriormente informada 

pelos meios de comunicação da GEST, sendo a ata da realização da Assembleia o 

documento que comprovará a aprovação da formação da Comissão;  

 

 A inscrição das chapas se dará até o dia 21/04 (art. 46 do Estatuto vigente) e será feita 

através de meios de comunicação digitais, com o encaminhamento da composição da 

chapa e do plano de trabalho para o meio de comunicação oficial da Associação: 

comunicação.gestrio@gmail.com. Posteriormente, a GESTRIO divulgará a todos os 

associados os documentos que nos forem enviados; 

 

 Será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (art. 17, IV, e art. 18), a ser realizada 

na quinta-feira, 24/04, às 12h, que ocorrerá na SEPLAG, Avenida Erasmo Braga, 118, 

auditório do 13º andar, para debate das chapas concorrentes; 

 

 Será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (art. 17, IV, e art. 47), às 13h, que 

ocorrerá na SEPLAG, Avenida Erasmo Braga, 118, auditório do 13º andar, para 

encerramento do processo eleitoral e realização do escrutínio das eleições, que serão 

realizadas em formato digital. O formulário para votação será encaminhado apenas para os 

associados, juntamente com o código individual de acesso, sendo garantido o voto secreto. 

As instruções para preenchimento do formulário serão informadas pela Comissão Eleitoral, 
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com apoio de divulgação feito pela Secretaria Colegiada, na segunda-feira, 28/04 

(RETIFICADO A PEDIDO DA COMISSÃO ELEITORAL); 

 

 Divulgação do resultado do processo eleitoral no dia 30/04 (RETIFICADO A PEDIDO DA 

COMISSÃO ELEITORAL); 

 

 Posse da nova chapa no dia 01/05. 

 
Informamos que as eleições serão realizadas de forma digital. A Comissão Eleitoral encaminhará, e 

a Associação divulgará através dos seus meios de comunicação, os procedimentos para a 

realização das eleições. 

 

Qualquer associado que esteja em dia com as mensalidades pode votar e ser votado. O critério 

para que o associado tenha direito a voto é estar regulamente associado até o momento da 

divulgação do formulário para votação digital, ou seja, no dia 25/04, até às 18h, respeitados os 

prazos e procedimentos necessários à formalização da adesão, conforme divulgado pela 

GESTRIO. 

 

Quaisquer questões que não estejam expressamente constantes neste Edital ou quaisquer dúvidas 

de interpretação das disposições constantes no Estatuto serão sanadas pela Secretaria Colegiada 

da GESTRIO, respeitado o prazo de até 3 dias para encaminhamento da resposta ao demandante. 

 

Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2014. 

 

 

 

Enzo Mayer Tessarolo – Secretário Executivo 

 

 

 

Ana Paula Vasconcellos da Silva – Secretaria Jurídica 

 

  


