EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO
ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICO
FACIAL - 2015

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA CÉRVICOFACIAL - ABORL-CCF, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº
34.097.535/0001-44, com sede à Avenida Indianópolis, nº 1287, Planalto Paulista, São Paulo SP, neste ato representada por seu Diretor Presidente – Dr. Sady Selaimen da Costa, publica
por meio deste EDITAL, as normas para o Processo Eleitoral da ABORL-CCF – 2015, para os
seguintes cargos:

a) DIRETOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE PARA O ANO DE 2016 (INSCRIÇÃO ATÉ
O DIA 05/08/2015), e,

b) 01 (UMA) VAGA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE EVENTOS E CURSOS
(INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 29/07/2015).

CONSIDERANDO o artigo 67 do Estatuto Social as eleições serão administradas, por um
Colégio Eleitoral, o qual ficará, de forma temporária, vinculado a ABORL-CCF, posto que
constituído com o objetivo de zelar pela normalidade, igualdade e legitimidade das eleições, o
qual será composto por 05 (cinco) Conselheiros, a saber: Drs. Arthur Guilherme L. de B. S.
Augusto, Godofredo Campos Borges, Lidio Granato, Luiz Lavinsky, Miguel Angelo Hyppolito,
Oswaldo Laercio M. Cruz.
CONSIDERANDO as determinações estatutárias as eleições para Diretor Segundo VicePresidente e para Membro da Comissão de Eventos e Cursos serão realizadas pelo voto direto
e secreto, por meio de votação eletrônica, desde que haja mais de um candidato inscrito para
cada um dos respectivos cargos. Havendo apenas um candidato inscrito para Diretor Segundo
Vice Presidente e um para Membro da Comissão de Eventos e Cursos as eleições serão
realizadas por aclamação pela maioria absoluta dos presentes na Assembleia Geral Ordinária
da ABORL-CCF que acontecerá, no dia 26 de novembro de 2015, durante o 45º Congresso
Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial em Fortaleza – CE.

I - DOS PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO AO CARGO DE DIRETOR
SEGUNDO VICE-PRESIDENTE – 2016

a) ser Associado Titular ou Associado Remido;
b) possuir o Título de Especialista em Otorrinolaringologia conferido pela Associação Médica
Brasileira;
c) estar inscrito há mais de dois anos na ABORL-CCF;
d) estar quites com sua anuidade no ano de 2015, e no pleno exercício de seus direitos
associativos.

O interessado em concorrer a este cargo deve formalizar obrigatoriamente sua inscrição, até o
dia 05 de agosto de 2015, e, exclusivamente, pelo SITE DA ABORL-CCF - www.aborlccf.org.br
- no local indicado como: ELEIÇÕES 2015, com o preenchimento obrigatório dos seguintes
campos:

a) cargo;
b) mini curriculum (contendo no máximo 150 caracteres (letras));
c) plataforma - (proposta de como pretende contribuir junto a ABORL-CCF, com no máximo 150
caracteres (letras));
d) enviar uma foto 3x4 recente/alta resolução,e,
e) imprimir e enviar a carta de inscrição.

A carta de inscrição endereçada a Dra. Renata Cantisani Di Francesco Mion, Diretora Secretária
Geral, deve ser obrigatoriamente encaminhada, pelo candidato à ABORL-CCF, com data de
postagem no máximo, até o dia 05 de agosto de 2015, ou entregue e protocolada na sede da
ABORL-CCF, junto ao Departamento Jurídico, até as 17h00 do dia 05 de agosto de 2015, na
Avenida Indianópolis, 1287 – Planalto Paulista – CEP: 04063-002 - São Paulo – SP.

O Colégio Eleitoral ao verificar que há irregularidade formal em algum pedido de inscrição,
notificará o candidato, por e-mail, para que no prazo de 03 (três) dias seja sanada a
irregularidade. Decorrido o prazo mencionado, e não havendo manifestação do interessado, o
Colégio Eleitoral, de ofício, indeferirá o registro do candidato por ausência de elegibilidade.
ATENÇÃO!! O CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR A CARTA DE INSCRIÇÃO NO PRAZO ORA
DEFINIDO E/OU DEIXAR DE PREENCHER UM DOS CAMPOS MENCIONADOS ACIMA TERÁ A SUA
INSCRIÇÃO INDEFERIDA DE OFICIO PELO COLÉGIO ELEITORAL.

Findo o prazo de inscrição ao cargo de Diretor Segundo Vice-Presidente - 2016 o Colégio
Eleitoral verificará a elegibilidade dos inscritos e, sendo deferido o pedido de inscrição dos
candidatos, seus nomes e plataformas serão publicados nos meios oficiais de comunicação da
ABORL-CCF.

A ordem de colocação dos nomes dos candidatos no site de votação eletrônica será definida por
sorteio público, desde que haja mais de um inscrito, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2015,
às 10h00, na sede da ABORL-CCF, na presença do Colégio Eleitoral, de Auditoria Externa,
representante da Diretoria Executiva, Departamento Jurídico, podendo ainda participar os
Candidatos e/ou seus representantes.

Seguindo a ordem do sorteio, será disponibilizado no site da ABORL-CCF, na VOXOTORRINO
e encaminhado via e-mail, os nomes e fotos dos inscritos. Integra do Curriculum e a Plataforma
de atuação estarão disponíveis no site da Associação em Eleições 2015.

Os candidatos inscritos não terão acesso ao banco de dados da ABORL-CCF haja vista que
seus nomes e fotos serão divulgados no site, na VOXOTORRINO e via e-mail aos associados.
Tendo seus Curriculum e a plataforma publicados no site da Associação.

A duração do mandato do candidato eleito para o cargo de Diretor Segundo Vice-Presidente –
2016 é de 01 (um) ano, contado da data de sua posse, em 04 de janeiro de 2016.
Nos termos do estatuto social o candidato para o cargo de Segundo Vice-Presidente será
consecutivamente os Diretores Primeiro Vice-Presidente e Presidente da ABORL-CCF.

II – DOS PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO AO CARGO DE MEMBRO
DA COMISSÃO DE EVENTOS E CURSOS
CONSIDERANDO o desligamento de um dos membros eleitos, em 19/12/2014, a Comissão de
Eventos e Cursos, desde então, permanece, conforme determinação estatutária, com um
membro a menos até que se propicie a eleição do respectivo substituto.

CONSIDERANDO o acima exposto a ABORL-CCF realizará, nos termos deste edital, o processo
eleitoral para eleger 01 (um) membro para a Comissão de Eventos e Cursos de acordo com as
seguintes regras e condições.

De acordo com o Estatuto Social o candidato para o cargo de membro da Comissão de Eventos
e Cursos deve:

a) ser Associado Titular ou Associado Remido;
b) possuir o Título de Especialista em Otorrinolaringologia;
c) estar inscrito há mais de dois anos na ABORL-CCF;
d) estar quites com sua anuidade no ano de 2015, e no pleno exercício de seus direitos
associativos.

O interessado em concorrer a este cargo deve formalizar obrigatoriamente sua inscrição, até o
dia 29 de julho de 2015, e, exclusivamente, pelo SITE DA ABORL-CCF - www.aborlccf.org.br no local indicado como: ELEIÇÕES 2015, com o preenchimento obrigatório dos seguintes
campos:

a) cargo;
b) mini curriculum (contendo no máximo 150 caracteres (letras));
c) plataforma - (proposta de como pretende contribuir junto a ABORL-CCF, com no máximo 150
caracteres (letras));
d) enviar uma foto 3x4 recente/alta resolução, e,
e) imprimir e enviar a carta de inscrição.

A carta de inscrição endereçada a Dra. Renata Cantisani Di Francesco Mion, Diretora Secretária
Geral, deve ser obrigatoriamente encaminhada, pelo candidato à ABORL-CCF, com data de
postagem no máximo, até o dia 29 de julho de 2015, ou entregue e protocolada na sede da
ABORL-CCF, junto ao Departamento Jurídico, até as 17h00 do dia 29 de julho de 2015, na
Avenida Indianópolis, 1287 – Planalto Paulista – CEP: 04063-002 - São Paulo – SP.

Findo o prazo de inscrição o Colégio Eleitoral verificará a elegibilidade dos inscritos e, sendo
deferido o pedido de inscrição dos candidatos, seus nomes e propostas serão publicados nos
meios oficiais de comunicação da ABORL-CCF.

O Colégio Eleitoral ao verificar que há irregularidade formal em algum pedido de inscrição,
notificará o candidato, por e-mail, para que no prazo de 03 (três) dias seja sanada a
irregularidade. Decorrido o prazo mencionado, e não havendo manifestação do interessado, o
Colégio Eleitoral, de ofício, indeferirá o registro do candidato por ausência de elegibilidade.

ATENÇÃO!! SE O CANDIDATO NÃO ENTREGAR A CARTA NO PRAZO ACIMA MENCIONADO OU
DEIXAR DE PREENCHER UM DOS CAMPOS ACIMA MENCIONADOS TERÁ A SUA INSCRIÇÃO
INDEFERIDA DE OFICIO PELO COLÉGIO ELEITORAL.

A ordem de colocação dos nomes dos candidatos no site de votação eletrônica será definida por
sorteio público, desde que haja mais de um inscrito, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2015,
às 10h00, na sede da ABORL-CCF, na presença do Colégio Eleitoral, de Auditoria Externa,
representante da Diretoria Executiva, Departamento Jurídico, podendo ainda participar os
Candidatos e/ou seus representantes.

Seguindo a ordem do sorteio será disponibilizado no site da ABORL-CCF, na VOXOTORRINO
e encaminhado via e-mail, os nomes e fotos dos inscritos. Integra do Curriculum e a Plataforma
de atuação estarão disponíveis no site da Associação em Eleições 2015.

Os candidatos inscritos não terão acesso ao banco de dados da ABORL-CCF haja vista que
seus nomes e fotos serão divulgados no site, na VOXOTORRINO e via e-mail aos associados,
o curriculum e a plataforma no site da Associação.

O candidato eleito cumprirá o mandato equivalente aos meses que faltarem para a renovação
da Comissão de Eventos e Cursos.

III - DO DIREITO AO VOTO NAS ELEIÇÕES

Tem direito a votar, nos moldes do Estatuto Social, apenas os Associados Titulares, Remidos e
Efetivos, que estiverem em dia com as suas obrigações sociais, e quites com suas anuidades de
2015, até o dia 01 de outubro de 2015.

Os Associados em atraso com o pagamento de sua anuidade do ano de 2015, e que pretendam
exercer o seu direito de voto nas eleições, poderão efetuar o pagamento da mesma,
impreterivelmente, até o dia 01 de outubro de 2015, por meio do site www.aborlccf.org.br ou
diretamente na sede da ABORL-CCF, na Avenida Indianópolis, 1287 – Planalto Paulista – São
Paulo - SP, até as 17h00 desta mesma data.

Findo o prazo para pagamento da anuidade o Colégio Eleitoral, publicará no dia 05 de outubro
de 2015, no site www.aborlccf.org.br a lista dos associados aptos a votar.

Aqueles que efetuaram o pagamento, até o dia 01 de outubro de 2015, e que não tenham seu
nome na referida lista, deverão encaminhar comprovante de pagamento da anuidade de 2015,
ao departamento financeiro da ABORL-CCF, impreterivelmente, até o dia 07 de outubro de
2015, por meio do e-mail: financeiro2@aborlccf.org.br; financeiro4@aborlccf.org.br, ou via fax:
(11) 5053-7512. Após esta data não haverá modificação e/ou inclusão de Associados, ainda que
tenham efetuado o pagamento da anuidade de 2015. Decorrido tal prazo a lista final dos
associados aptos a votar será publicada, no dia 09 de outubro de 2015, no site
www.aborlccf.org.br.

O Corpo Eleitoral da ABORL-CCF será composto por todos os Associados Titulares, Efetivos e
Remidos regularmente inscritos na associação e adimplentes com o pagamento de sua anuidade
do ano de 2015, até o dia 01 de outubro de 2015.

IV - DA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS
É de fundamental importância que os associados mantenham atualizados seus dados cadastrais,
junto à ABORL-CCF, para que possam receber os informativos relacionados às eleições. Os
dados

cadastrais

poderão

ser

atualizados

por

meio

do

site

www.aborlccf.org.br,

impreterivelmente até o dia 01 de outubro de 2015. Após esta data, o Colégio Eleitoral não
aceitará atualizações de dados cadastrais, haja vista que o banco de dados dos eleitores aptos
a votar estará fechado para tanto.
V - DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO
A votação eletrônica será realizada por meio do site www.aborlccf.org.br no link específico
para as eleições, a partir das 10h00 do dia 03 de novembro de 2015 até seu término, às
10h00 do dia 16 de novembro de 2015, desde que haja mais de um candidato inscrito para
Diretor Segundo Vice Presidente – 2016 e mais de um inscrito para Membro da Comissão de
Eventos e Curso. Havendo apenas um candidato inscrito para cada um dos cargos, as eleições
serão realizadas por aclamação pela maioria absoluta dos presentes na Assembleia Geral
Ordinária da ABORL-CCF que acontecerá, no dia 26 de novembro de 2015, durante o 45º
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial em Fortaleza – CE.

Havendo apenas um candidato inscrito para Diretor Segundo Vice-Presidente e mais de
um candidato inscrito para a Comissão de Eventos e Cursos, neste caso a eleição para o
cargo de Diretor Segundo Vice-Presidente se fará por aclamação da maioria absoluta dos
presentes na Assembleia Geral Ordinária e a votação para Membro da Comissão de Eventos e
Cursos se fará por voto direto e secreto, via cédula de votação, que será entregue aqueles
presentes na assembleia, ou seja, aos associados adimplentes com suas obrigações
estatutárias, para que exerçam seu direito de votar e eleger um membro para a Comissão de
Eventos e Cursos.
Ao final da votação os votos serão apurados e o resultado apresentado pelo Colégio Eleitoral
para que seja referendado nesta mesma Assembleia.

Havendo a votação eletrônica o Associado apto a votar, por meio do login (CPF) e senha
eletrônica, deverá acessar o site da Associação e proceder à votação, no link especifico, e votar
em 01 (um) candidato para Diretor Segundo Vice Presidente e 01 (um) candidato para Membro
da Comissão de Eventos e Cursos.

O Colégio Eleitoral dará início a apuração eletrônica dos resultados na sede da ABORL-CCF,
às 10h00 do dia 16 de novembro de 2015 a qual poderá ser acompanhada pelos candidatos e
associados interessados. Nesta mesma data os resultados serão publicados no site da
Associação, e proclamados em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 26 de
novembro de 2015, por ocasião do 45º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico Facial, em Fortaleza – CE.

Na hipótese de nenhum dos nomes escolhidos pelos associados serem referendados, outros
nomes poderão ser indicados durante a referida Assembleia Geral Ordinária e, nesse caso,
deverá haver votação secreta realizada exclusivamente pelo Conselho Administrativo e Fiscal,
cujo resultado será proclamado ao final da votação para que seja referendado nesta mesma
Assembleia.
São Paulo, 19 de maio de 2015.
Sady Selaimen da Costa
Presidente da ABORL-CCF

Lidio Granato
Presidente Colégio Eleitoral da ABORL-CCF

