
EDITAL DE DIVULGAÇÃO 

DO PROCESSO ELEITORAL - 2018/2019 

CONSIDERANDO que o mandato dos atuais membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA — Instituto SEBRAE de Seguridade Social se encerrará na data de 31 de 

março de 2019; 

CONSIDERANDO as disposições do Estatuto vigente da Entidade, bem como do Regimento 

Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade na data de 05 de dezembro 2018; 

Esta COMISSÃO ELEITORAL, criada pelo Ato da Diretoria-Executiva n2  078/2018, de 10.12.2018, no 

uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que: 

Em 06.12.2018, foi instaurado, por Ato do Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, o PROCESSO ELEITORAL - 2018/2019. 

O PROCESSO ELEITORAL tem como objeto, mediante eleição direta pelos Participantes e 

Assistidos dos Planos de Benefícios administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, escolher: 

2.1. Quanto ao Conselho Deliberativo: 4 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes, 

vinculados a qualquer Patrocinador ou Instituidor. 

2.2. Quanto ao Conselho Fiscal: 2 (dois) membros titulares e respectivos suplentes, vinculados 

a qualquer Patrocinador ou Instituidor. 

Poderão concorrer ao PROCESSO ELEITORAL todas as chapas que forem inscritas, desde que 

observem as seguintes regras: 

3.1. Os componentes das chapas deverão ser Participantes ou Assistidos dos Planos de 

Benefícios administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA , estar em pleno gozo de seus direitos 

regulamentares, bem como cumprir os seguintes requisitos: 

I - comprovada experiência de, no mínimo 3 (três) anos, no exercício de atividades nas áreas 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 

II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade social ou 

como servidor público; e 

IV — ter reputação ilibada. 

3.1.1. 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. 
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3.1.2. É vedada, ainda, a candidatura simultânea aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

3.2. A inscrição das chapas para concorrer às vagas de membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA será dirigida à COMISSÃO ELEITORAL, em até 10 (dez) dias úteis 

após a Divulgação deste Edital, mediante o preenchimento de ficha de inscrição disponibilizada 

no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA (www.sebraeprevidencia.com.br). 

3.3. A ficha de inscrição de chapa deverá conter as seguintes informações: 

3.3.1. Nome proposto para a chapa; 

3.3.2. Relação dos componentes da chapa, devendo pelo menos 1 (um) candidato a membro 

titular e respectivo suplente serem Participantes Assistidos, sendo exigidos os seguintes 

dados de cada componente da chapa: nome completo; apelido ou nome pelo qual o 

candidato é mais conhecido; informação sobre a situação de Participante ou Assistido; 

lotação, caso o candidato seja empregado de Patrocinador; endereço residencial completo e 

telefone; além da indicação das respectivas vagas a que concorrem; 

3.3.3. Indicação do nome do representante da chapa, bem como o seu endereço eletrônico 

(e-mail); e 

3.3.4. Assinatura de cada candidato. 

3.4. Será obrigatório anexar, à respectiva ficha de inscrição, os seguintes documentos dos 

candidatos, sem prejuízo de eventuais outros que possam ser solicitados, a qualquer momento, 

pela Comissão Eleitoral: 

3.4.1. Curriculum Vitae com foto, acompanhado de cópia dos eventuais certificados de 

conclusão de curso de nível superior e/ou de especialização; 

3.4.2. Duas Declarações para cada candidato, cujos modelos serão disponibilizados no site 

de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA (www.sebraeprevidencia.com.br), atestando que: 

3.4.2.1. Primeira Declaração: possui comprovada experiência de, no mínimo 3 (três) anos, no 

exercício de atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, atuarial, de 

fiscalização ou de auditoria; 

3.4.2.1. Segunda Declaração: 

não sofreu condenação criminal transitada em julgado; 

não sofreu penalidade administrativa por infração à legislação da seguridade 

social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público; e 

tem reputação ilibada. 

3.4.3. Para fins da Primeira Declaração acima referida, a experiência exigida dependerá do 

efetivo exercício de atividade profissional comprovável na respectiva área, sendo que, no 

caso da área administrativa, somente será considerada a atuação em cargo de gerência ou 

em outro de nível equivalente ou superior (diretoria, por exemplo). 

3.4.4. A Segunda Declaração acima mencionada, após sua aprovação pela Comissão 

Eleitoral, deverá ser chancelada e rubricada pelo Diretor Presidente do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA. 

3.5. A ficha de inscrição de chapa, em duas vias,  e os respectivos anexos serão dirigidos à 

COMISSÃO ELEITORAL: 
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3.5.1. Em papel, mediante protocolo da via original na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no 

seguinte endereço: SEPN Quadra 515, Bloco C, Loja 32 — 12  Andar, Asa Norte, CEP: 70770-

503, Brasília/DF; 

3.5.2. Fax, no seguinte número: (61) 3327-1226; ou 

3.5.3. Mensagem eletrônica (e-mail), na forma de anexo, endereçada a 

comissaoeleitoral@sebraeprev.com.br. 

3.6. Na situação prevista no item 3.5.1., será considerada a data da postagem, desde que a 

correspondência seja recebida pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA em, no máximo, 3 (três) dias úteis 

após o término do prazo para a inscrição das chapas. 

3.7. Nas situações previstas nos itens 3.5.2. e 3.5.3., o original da ficha de inscrição e os seus 

anexos deverão ser protocolados no endereço previsto no item 3.5.1., em até 3 (três) dias úteis 

após o término do prazo de inscrição das chapas, sob pena de ser considerada nula a referida 

inscrição. 

3.7.1. O disposto no item 3.7 também será aplicado no caso de ter sido protocolada, na 

sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, apenas a cópia da ficha de inscrição da chapa e respectivos 

anexos, ficando igualmente pendente a juntada dos documentos originais. 

3.8. Caso o representante da chapa não seja componente da mesma, a ficha de inscrição de 

chapa deverá conter o telefone e o endereço residencial completo do respectivo 

representante. 

3.9. Os representantes das chapas inscritas serão convidados a participar das reuniões da 

COMISSÃO ELEITORAL após a sua homologação definitiva, porém sem direito a voto. 

3.9.1. Não sendo possível a presença física do representante da chapa, o mesmo poderá 

participar por fone-conferência ou, ainda, ser representado por procurador munido de 

instrumento que lhe outorgue poderes específicos de representação perante reunião da 

Comissão Eleitoral do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

3.10. É vedada a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa. 

3.11. Caso duas chapas requeiram o mesmo nome, este será considerado válido para aquela 

que primeiro tenha requerido sua inscrição. 

4. A eleição será realizada pelo sistema de voto direto, facultativo e secreto, mediante escrutínio 

por meio eletrônico, sem a especificação de quórum mínimo, de acordo com as regras definidas 

pela Comissão Eleitoral, observado o disposto no Regimento Eleitoral. 

4.1. A votação ocorrerá por meio eletrônico, das 11:00 do dia 11.03.2019 às 17:00 do dia 

13.03.2019, horário de Brasília. 

4.2. Para votar, bastará que o Participante ou Assistido de Plano de Benefícios administrado 

pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA acesse o site de internet da Entidade — 

www.sebraeprevidencia.com.br  — e, posteriormente, dique no ícone "Votação". Nesse 
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momento, o eleitor deverá inserir a sua respectiva senha de votação e registrar o seu voto em 

uma das chapas concorrentes. 

4.3. A senha de votação poderá ser a mesma já utilizada para acessar o site do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA ou outra, a critério da Diretoria Executiva, de forma que todos os eleitores devem 

ficar atentos ao recebimento da senha ou à necessidade de sua substituição, conforme o caso, 

antes do início do prazo da votação eletrônica. 

5. Será considerada eleita a chapa que receber o maior número de votos válidos. 

Outras informações sobre o PROCESSO ELEITORAL estão disponíveis no site de internet do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA (www.sebraeprevidencia.com.br). 

Os candidatos que venham a ser eleitos terão prazo de um ano, a contar da data da posse, para 

obterem certificação emitida por entidade autônoma, observado o disposto na legislação e 

normas aplicáveis. 

O detalhamento das regras a respeito do PROCESSO ELEITORAL estão previstas no REGIMENTO 

ELEITORAL, igualmente disponível no site de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

(www.sebraeprevidencia.com.br). 

Quaisquer dúvidas sobre o PROCESSO ELEITORAL também poderão ser esclarecidas por meio do 

telefone (61) 3327-1226. 

O Cronograma do PROCESSO ELEITORAL encontra-se anexado ao presente EDITAL. 

Brasília (DF), 14 de dezembro de 2018. 

(G22,14.502-VAniv,u2.4nÉ-- 
Larissa Moreira Costa 

Presidente da Comissão Eleitoral 

Vivi 	de Oliveira Araújo 

Secretária da Comissão Eleitoral 

4 



0111111 SEBRAE  PROCESSO ELEITORAL DOS CONSELHEIROS 
,PREVIDÊNCIA  DO SEBRAE PREVIDÊNCIA 2018/2019 

Cronograma Eleitoral 

DATA 

06.12.2018 

10.12.2018 

14.12.2018 

17.12.2018 

16.01.2019 

21.01.2019 

23.01.2019 

25.01.2019 

29.01.2019 

31.01.2019 

04.02.2019 

06.02.2019 

08.02.2019 

11.02.2019 

11.03.2019 

13.03.2019 

14.03.2019 

18.03.2019 

20.03.2019 

21.03.2019 

EVENTO 

Instauração do Processo Eleitoral pelo Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA 

A Diretoria-Executiva aprova o Cronograma Eleitoral. 

A Diretoria-Executiva cria a Comissão Eleitoral e designa o seu Presidente. 

A Comissão Eleitoral divulga o Edital do Processo Eleitoral. 

Primeiro dia para a inscrição das chapas. (Obs.: Os prazos ficarão suspensos entre o dia 
22.12.2018 e o sexto dia útil de janeiro de 2019) 
Último dia para a inscrição das chapas. 

Último dia para a Entidade receber o original das inscrições encaminhadas por fax ou e-

mail ou, ainda, as correspondências postadas dentro do prazo para a inscrição. 

Último dia para a Comissão Eleitoral comunicar aos representantes de chapa 

irregularidade detectada na documentação referente à inscrição, bem como requerer o 

saneamento das irregularidades identificadas. 

Fim do prazo para as chapas sanarem as eventuais irregularidades apontadas pela 

Comissão Eleitoral. 

Prazo final para a Comissão Eleitoral homologar a inscrição das chapas que tenham 

cumprido os requisitos previstos no Regimento Eleitoral. (Obs.: A relação dos 
componentes das chapas poderá ser alterada até a sua homologação definitiva) 
Fim do prazo para a apresentação de eventuais impugnações às chapas homologadas 

ou aos seus componentes. 

Prazo final para a Comissão Eleitoral notificar o representante da chapa objeto de 

impugnação. 

Encerramento do prazo para apresentação de defesa pela chapa impugnada. 

Fim do prazo para a Comissão Eleitoral apreciar as eventuais impugnações que lhe 

tenham sido dirigidas, cuja decisão deverá ser comunicada às chapas interessadas. 

Primeiro dia da campanha eleitoral, com divulgação no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o 

nome de cada chapa homologada definitivamente, bem como o nome e a foto dos 

respectivos candidatos. (Obs.: O prazo mínimo de campanha eleitoral é de 15 dias 
úteis) 
Início do processo de votação eletrônica: 11:00 horas 

Fim do processo de votação eletrônica: 17:00 horas 

Apuração dos votos e divulgação, no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, do resultado 

preliminar da apuração, bem como a data da divulgação do resultado oficial. 

Prazo final para a apresentação de eventuais recursos. 

Fim do prazo para a Comissão Eleitoral apreciar, em caráter definitivo, os eventuais 

recursos que lhe forem dirigidos, cuja decisão será comunicada às chapas interessadas. 

A Comissão Eleitoral proclamará o resultado oficial do Processo Eleitoral e o 

comunicará, formalmente, à Diretoria-Executiva que, por sua vez, fará a comunicação 

formal ao Presidente do Conselho Deliberativo. 

Divulgação do resultado oficial no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. 
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