
 
 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO 

DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL DO SBOTPREV 

 

Por meio do presente edital, o Conselho Deliberativo do SBOTPrev, no uso de suas 

atribuições em conformidade com o Art. 5º do Regimento Eleitoral, convoca eleições 

diretas para escolha de representantes dos Participantes Ativos e Assistidos que 

ocuparão as vagas disponíveis no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do 

SBOTPrev. 

Na forma dos artigos 26 e 38 do Estatuto Social do SBOTPrev serão eleitos: 

• 01(um) membro efetivo e 01(um) membro suplente como representante 

comum dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Deliberativo; 

• 01 (um) membro efetivo e 01 (um) membro suplente como representante 

comum dos Participantes Ativos e Assistidos no Conselho Fiscal. 

Todos os Participantes Ativos e Assistidos, conforme Regulamento do Plano de 

Benefícios do SBOTPrev, poderão se candidatar, por meio dos seguintes 

documentos:  

• Formulário de Candidatura e Declaração de Desimpedimento, ambos 

disponíveis no site www.sbotprev.org.br   

• Currículo atualizado e foto 3x4, para divulgação no site de votação. 

O requerimento de candidatura, contendo todos os documentos necessários, deverá 

ser encaminhado por e-mail sbotprev@sbot.org.br no período entre 19/02/2021 e 

25/02/2021. 
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Os candidatos que concorrem aos cargos de representantes dos Participantes Ativos 

e Assistidos atestam que: 

• Possuem experiência no exercício de atividades nas áreas financeiras, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou auditoria; 

• Ausência de condenação criminal transitada em julgado; 

• Ausência de condenação administrativa por infração à legislação da 

seguridade social ou como servidor público; e 

• As informações prestadas são verdadeiras e de inteira responsabilidade do 

candidato, não cabendo à Entidade qualquer responsabilidade perante a 

fiscalização, sob as penas da Lei. 

Os cargos de representantes dos Participantes Ativos e Assistidos nos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal não serão remunerados. 

A votação será realizada eletronicamente através da internet no período entre 

16/03/2021 e 22/03/2021. A votação será totalmente online permitindo o acesso 

via computador, tablets ou smartphones. 

A apuração dos votos será realizada no dia 23/03/2021 e a divulgação do resultado 

da votação no dia 24/03/2021 no site do SBOTPrev em www.sbotprev.org.br. 

Mais informações estão contidas no Regimento Eleitoral do SBOTPrev, disponível 

no site www.sbotprev.org.br. 

 

São Paulo,  11_de fevereiro de 2021 

Reynaldo Jesus Garcia Filho  

Conselho Deliberativo 
Presidente 
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