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EDITAL  

 

- CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES SBEM NACIONAL 2018 - 
 
 
 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - SBEM, por meio de sua 
COMISSÃO ELEITORAL presidida pela Dra. Nina Rosa de Castro Musolino, nos termos do inciso X do 
art. 87 de seu Estatuto, convoca os associados aptos e com direito a voto, para eleição dos 
representantes que integrarão a Diretoria Nacional, os Departamentos Científicos e o Conselho Fiscal 
no Biênio 2019/2020. 
 
As eleições serão realizadas por sufrágio direto, secreto e universal. 
 
A eleição dos membros da Diretoria Nacional e dos Departamentos Científicos se dará através da 
internet, por meio de senha que preserve o sigilo do voto, conforme previsto no art. 84, do Estatuto da 
Sociedade. O período de votação se iniciará às 00:00h do dia 06 de agosto de 2018 e se encerrará às 
10:00h do dia 10 de agosto de 2018, sendo os resultados da apuração apresentados e ratificados 
durante a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 10 de agosto de 2018 (sexta-feira) às 
13h30 com a presença da maioria dos associados, ou em segunda convocação, às 14h00 com a 
presença de qualquer número de associados presentes, na Expominas, situada na Avenida Amazonas, 
nº 6.200 - Gameleira - Belo Horizonte/MG.  
 
Os associados com direito a voto receberão através do e-mail cadastrado na SBEM as orientações para 
a votação e as chapas concorrentes. Poderão ainda procurar o stand da SBEM durante o CBEM 2018, 
entre os dias 07 de agosto, a partir das 14:00h, e 10 de agosto, até as 10:00h, para, se desejarem, 
utilizar os computadores disponibilizados pela Sociedade para a votação. No mesmo local poderão 
comunicar e resolver qualquer dificuldade encontrada com a votação pela internet. 
 
A eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme previsão do art. 26, inciso I, do Estatuto da 
SBEM, se realizará no curso da Assembleia Geral acima referida. 
 
Por fim, esclarece-se que segundo prevê o art. 91, do Estatuto Social, são aptos a votar Médicos 
Especialistas Titulados ou não pela  SBEM, Médicos Associados ou Pesquisadores que estejam em 
pleno gozo dos seus direitos estatutários e em dia com suas obrigações financeiras. 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2018. 
 
 

             
Dra. Nina Rosa de Castro Musolino                             Dr. Fábio Rogério Trujilho 

                       - Presidente da Comissão Eleitoral -                                        - Presidente da SBEM - 
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