EDITAL
- CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SBEM NACIONAL 2020 / GESTÃO 2021/2022 (DEPARTAMENTOS) A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - SBEM, por meio de sua COMISSÃO
ELEITORAL, presidida pela Dra. Nina Rosa de Castro Musolino, nos termos dos incisos IX e X do art. 87 de seu Estatuto,
convoca os associados aptos e com direito a voto, para eleição dos representantes que integrarão os Departamentos da
Sociedade no biênio 2021/2022.
A eleição dos membros dos Departamentos se dará através da internet, com preservação do sigilo do voto, conforme
previsto no art. 84, do Estatuto da Sociedade. O período de votação se iniciará às 00:00h do dia 24 de novembro de 2020
e se encerrará às 10:00h do dia 02 de dezembro de 2020, sendo os resultados da apuração referendados durante a
Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá durante a realização do 34º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia.
Os associados com direito a voto receberão através de seus e-mails cadastrados na SBEM as orientações para a votação,
bem como as informações da(s) chapa(s) concorrente(s). Os associados deverão votar apenas nos Departamentos de sua
área de conhecimento, estudo ou atividade.
Esclarece-se que segundo prevê o art. 91, do Estatuto Social, são aptos a votar Médicos Especialistas Titulados e não
Titulados pela SBEM, Médicos Associados ou Pesquisadores, desde que em pleno gozo dos seus direitos estatutários e
em dia com suas obrigações financeiras.
Por fim, orientamos os associados que tiverem alguma dificuldade no acesso e/ou na efetivação do voto, que entrem em
contato com a SBEM Nacional através do email secretaria@endocrino.org.br .
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.
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