
 

 

 

 

 

 

Fique por dentro do Processo Eleitoral que escolherá os novos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

 

COMO SÃO FORMADOS OS CONSELHOS? 

O Conselho Deliberativo é formado por 8 membros e seus respectivos suplentes.  
 
4 membros eleitos  
4 membros indicados  
 
O Conselho Fiscal é formado por 4 membros e seus respectivos suplentes.  
 
2 membros eleitos  
4 membros indicados  
 
*O Processo Eleitoral trata dos membros eleitos. A indicação dos demais membros é feita 
após a eleição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEM PODE CONCORRER? 

O candidato deverá ser Participante ou Assistido de Plano SEBRAEPREV, bem como estar 

em pleno gozo de seus direitos regulamentares. 



 Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 

 

I – comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, 

contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 

II – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e 

III – não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade 

social ou como servidor público. 

 

É vedada a candidatura de pessoas que sejam ligadas entre si por laços de parentesco, 

tanto por consanguinidade como por afinidade, até o quarto grau na linha reta ou colateral. 

 

É vedada, ainda, a candidatura simultânea aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

COMO SÃO FORMADAS AS CHAPAS? 

Conselho Deliberativo 

1 (um) membro titular e respectivo suplente, vinculado exclusivamente ao Patrocinador 

Fundador (Sebrae Nacional); e 

3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, vinculados a qualquer Patrocinador ou 

Instituidor. 

 

Conselho Fiscal 

2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes, vinculados a qualquer Patrocinador ou 

Instituidor. 

 

Cada chapa deverá apresentar candidatos a todas as vagas dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal. 

 

QUAL O PERÍODO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS? 

Início das inscrições: 19 de setembro de 2014 

Término das inscrições: 02 de outubro de 2014 

 



ATENÇÃO: o envio da documentação, referente à inscrição, deve ser feito por meio 

impresso ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, fax ou por e-mail 

(comissaoeleitoral@sebraeprev.com.br), até o dia 02 de outubro de 2014. 

 

ATENÇÃO: a documentação original, referente à inscrição, deverá ser protocolada até o 

dia 7 de outubro, no SEBRAE PREVIDÊNCIA. SEPN Quadra 515, Bl. C, Loja 32, 1º andar, 

SEBRAE PREVIDÊNCIA, CEP: 70.770-503, Brasília – DF. 

 

COMO FAÇO PARA INSCREVER A MINHA CHAPA? 

No portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no submenu Eleições, você tem acesso aos 

documentos exigidos,  à Ficha de Inscrição e Declaração.  

Mas atenção, as inscrições encaminhadas após o dia 2 de outubro não serão aceitas, 

mesmo que a documentação original seja protocolada antes do dia 07 de outubro.  

 

Dúvidas: comissaoeleitoral@sebraeprev.com.br 
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