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EDITAL DE ELEIÇÃO 2017 
 
O Núcleo Regional de Macaé da Associação dos Engenheiros da Petrobrás – AEPET-MACAÉ 
cumprindo as determinações do seu estatuto divulga o processo eleitoral para a renovação de sua 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Triênio de 2018-2020 que acontecerá na segunda 
quinzena do mês de novembro de 2017, de acordo com o disposto no parágrafo único do Artigo 53°. 
 

Concorrerá à eleição as chapas apresentadas até o dia 29 de setembro de 2017, ás 18 horas, na 
sede da AEPET-MACAÉ sito á Avenida Rui Barbosa, 1043 – Sala 103 – Centro/Macaé/RJ. (Capítulo 
XII - Artigo 54°).  
 

As chapas serão registradas por requerimento à Diretoria Executiva. 
 

A chapa concorrente deverá conter os nomes dos candidatos (associados) com a matrícula da 
Petrobrás com a assinatura e o nome do respectivo cargo. Os cargos são: Diretoria Executiva - 
Presidente, Vice-presidente e até (03) três Diretores e Vice-diretores.  Conselho Fiscal – (02) dois 
Membros para Conselheiro Fiscal Permanente e (02) dois Membros para Conselheiro Fiscal 
Suplente (Artigos 31º e 32º) 
 

Na chapa concorrente deverá conter (20) vinte nomes de associados com as matrículas da Petrobrás 
e as respectivas assinaturas, todos deverão estar em pleno gozo dos seus direitos, na forma do 
estatuto em vigor, e que não concorram à referida eleição (Artigo 55º). 
 

A Diretoria Executiva homologará uma Comissão Eleitoral composta por 1 (um) coordenador e 2 
(dois) representantes de cada chapa inscrita, a qual ficará encarregada do processo eleitoral e 
tomará as providências necessárias ao perfeito andamento do mesmo (Artigo 59). 
 

De acordo com o Artigo 56°, parágrafo único, do Estatuto da AEPET, as eleições dos Núcleos 
Regionais são independentes das eleições da AEPET de sorte que os mandatos de Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da AEPET e de seus Núcleos sejam coincidentes (Artigo 36º). 

 
 

José Carlos Lima de Almeida 
Presidente  
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