EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL 2022
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR – CAEFE
CNPJ 03.972.226/0001-42
A Comissão Eleitoral, constituída por: Presidente, Ivan Cunha Mourão, 1º secretária, Márcia Maria Cordeiro Fraguas ,
2º secretário, Yuri Washington Alves dos Santos, e 3º secretário, Marcelo de Queiroz Perez, no uso das atribuições que
lhe conferem os artigos 57 e 58 do Estatuto Social, CONVOCA seus associados para eleição de Diretoria Executiva da
CAEFE, conformedispõe artigo 61 do estatuto social, dando-lhes ciência das seguintes condições:
I – Período Eleitoral: 29/04/2022 a 29/06/2022
II – Votação: 13/06/2022 a 17/06/2022
III – Modalidade de votação: os associados, conforme previsão estatutária, poderão exercer o direito de voto conforme
diretrizes divulgadas pela comissão eleitoral.
IV – Cargos a serem preenchidos: Diretoria Executiva: 01 (um) Diretor de Administração e Finanças e 01 (um) Diretor
de Benefícios, conforme disposto no estatuto social artigo 37.
V – Período do mandato: 29/06/2022 a 05/04/2024
VI – Público votante: Conforme art. 14, inciso II, alínea b, do Estatuto Social, todos os associados referidos nos incisos
I a IV, VI e VII do art. 9º, isto é, empregados ativos das empresas conveniadas, assistidos, ex-empregados, pensionistas,
transitórios e vinculados, em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários.
VII – Registro das candidaturas: Os formulários para registros das candidaturas e toda a documentação exigida para
cumprimento das exigências do artigo 35 incisos I, II e III e suas alíneas correspondentes, devidamente assinados e
digitalizados, deverão ser enviados de uma única vez para o e-mail: documentoseleicaocaefe@gmail.com.
VIII – Período de apresentação do requerimento de candidatura: o requerimento de candidatura deverá ser remetido
digitalmente para o e-mail documentoseleicaocaefe@gmail.com no período de 02/05/2022 a 12/05/2022, até às 16h,
pontualmente.
IX – Resultado da votação: 20/06/2022 na sede e no site da CAEFE.
X – Disponibilização de informações: O Regulamento Eleitoral, o Calendário Eleitoral, além dos documentos do
processo eleitoral estão disponíveis aos interessados no site da CAEFE: www.caefe.com.br, e na sede da CAEFE,
localizada na Rua Ipu, 32 – Botafogo – Rio de Janeiro.t
XI – E-mail da Comissão Eleitoral: eleiçãocaefe@gmail.com

.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.

Ivan Cunha Mourão
Presidente Comissão Eleitoral
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