
 

 

 
 
 

 
 

 

Carta aos Associados Candidatura Diretoria SOBED GOIÁS (SOBED-GO) 

Biênio 2023-2024 Candidatura 

 

Em cumprimento ao que estabelece o Estatuto da SOBED-GO, (Artigo 51),  

e em cumprimento ao que estabelece o Regulamento das Eleições da 

SOBED a Comissão Eleitoral (Diretoria), no uso de suas atribuições, informa 

que estão abertas as inscrições para as chapas que desejam concorrer à 

Diretoria da SOBED-GO (biênio 2023-2024).  

 

As inscrições das chapas para a Diretoria da SOBED-GO serão aceitas de 

25/07/2022 até às 16h00 do dia 29/7/2022, e deverão ser realizadas 

através do hotsite: https://sobed.eleicaonet.com.br 

CANDIDATURA DE CHAPAS – DIRETÓRIO: DIRETORIA SOBED-GO, com a 

visualização da chapa completa com os cargos a que concorrem Presidente, 

Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro 

e diretor de Sede, incluindo no caso das chapas para a Diretoria, seu 

programa de gestão societária em pdf na plataforma on line hotsite em seu 

respectivo diretório, uma fotografia em alta resolução em arquivo .png, um 

mini currículo e termo de consentimento, ambos em pdf. 

 

A chapa deverá eleger um representante para fazer a candidatura. Ao 

inscrever-se no hotsite, o representante da chapa deverá ter em mãos os 

documentos de TODOS os membros candidatos da mesma chapa, para 

upload (inclusão) no sistema.  

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

Todos os associados Titulares quites com suas obrigações sociais com a 

sociedade (anuidade e dados cadastrais) (art.51) poderão candidatar-se aos 

cargos de diretoria. 

 

Na oportunidade, abrimos candidatura para Conselho Fiscal da Sobed-Go 

(seis vagas – art.65). Este cargo não faz parte da chapa concorrente para 

Diretoria. Para concorrer, o candidato deverá fazer seu cadastro 

individualmente através do hotsite https://sobed.eleicaonet.com.br e 

inserir na plataforma, uma fotografia em alta resolução em arquivo .png, 

um mini currículo e termo de consentimento, ambos em pdf. 

 

A presente carta de convocação é enviada a todos os associados da SOBED-

GO, encontrando-se disponível em www.sobedgo.org.br 

 

 

Goiânia, 25 de julho de 2022 

 

 

 
Dra. Mirela Rebouças Fernandes de Lima 

Presidente Sobed-GO 

 
 


