
 

 

São Paulo, 18 de Outubro de 2015 

 

CARO Associado 

Atendendo ao que prevê o  Estatuto, a Diretoria da Associação Brasileira de 

Enfermagem em Dermatologia -  SOBENDE constituiu a Comissão Eleitoral, 

homologada em reunião extraordinária realizada no dia 16 de outubro de 2015, 

com o objetivo de conduzir o processo eleitoral com vistas à renovação dos 

cargos da diretoria para o mandato relativo ao período de 2016 a 2018. 

A Comissão Eleitoral é presidida pela associada, Dra. Alcicléa dos Santos 

Oliveira, presidente da Comissão, contando com a participação das associadas  

Iolanda Santana e Ana Lúcia Senise, respectivamente, vice presidente e 

secretaria da comissão eleitoral. 

Conforme o Estatuto da SOBENDE, as chapas deverão obedecer aos 

seguintes critérios para a sua inscrição: 

 Estar constituída dos seguintes cargos: Presidente, Vice Presidente, 1º 

Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro; 

 Os membros dos cargos acima citados deverão ser sócios da 

SOBENDE, por pelo menos um ano e estarem em dia com suas 

obrigações junto a SOBENDE; 

 Os cargos de 1º Secretário e 1º Tesoureiro deverão ser preenchidos por 

sócios efetivos, em gozo de seus direitos e que residam em cidade sede 

da Sociedade; 

 Os Departamentos Científicos, de Comunicação e  Editorial ,  de 

Titulação e de  

Áreas de atuação, serão eleitos em Assembleia, assim como o Conselho 

Fiscal, concomitantemente com a posse da Diretoria eleita, conforme 

previsto nos artigos 42 e artigo 49 do Estatuto da SOBENDE. 

 

Para a operacionalização do Processo Eleitoral, foi aprovado o seguinte 

cronograma para o pleito: 

 Do dia 15 de fevereiro até o dia 15 de agosto de 2016, os interessados 

em compor sua chapa, deverão inscrevê-la por meio de correspondência 

escrita e postá-la por SEDEX com AVISO DE RECEBIMENTO para a 

SOBENDE no seguinte endereço:  

               

               

 



 

 

               EXPANSÃO EVENTOS 

               A/C LUCIENE MARINHO 

               Rua Dr. Carlos Afranio da Cunha Matos - Vila Pirituba 

               São Paulo/ S.P. 

               CEP 05140-040 

 

Observação: para a inscrição da chapa é necessário que seja enviado um 

ofício a comissão eleitoral, dirigido a Sra. Alcicléa dos Santos Oliveira, 

Presidente da Comissão, conforme modelo anexo (anexo 1) –  

Para fazer o download do Ofício, acessar o site da Sobende  

( www.sobende.org.br) 

 

 Dia 30 de agosto de 2016: divulgação das chapas inscritas e aceitas, no 

site da SOBENDE – www.sobende.org.br ; 

 Do dia 01 a 31 de agosto 2016 será o período estipulado para recursos, 

em caso de chapa impugnada; 

 Até o dia 02 de setembro 2016, a SOBENDE enviará para todos os 

sócios: orientação para votação, uma cédula com as chapas inscritas e 

postagem pré paga para serem votadas e postadas até 15 de setembro 

de 2016; 

 Até 30 de setembro de 2016, a SOBENDE divulgará o resultado do 

processo e a composição da chapa eleita; 

 Em 07 de outubro de 2016, em Assembleia Geral, durante VI Congresso 

Brasileiro de Enfermagem em Dermatologia, que será realizado em São 

Paulo/Capital, conforme previsto pelo Estatuto, a chapa eleita tomará 

posse, assim como serão eleitos os membros dos Departamentos e do 

Conselho Fiscal. 

 

Observação e Esclarecimentos Importantes:  

Apesar de não constar no Estatuto da SOBENDE, a opção de voto pelo correio, 

esta modalidade de votação foi instituída por meio da Assembleia Geral da 

SOBENDE, realizada no I Congresso Brasileiro de Enfermagem em 

Dermatologia. Ocorrido no dia 22 de outubro de 2001 em São Paulo. 

Contamos com a mobilização e participação de todos os sócios neste 

importante evento para a nossa Sociedade, que tem como objetivo principal 

contribuir para o aprendizado e crescimento da Enfermagem. 

Certo de ter apresentado todo o cronograma e ter seguido o Estatuto da 

SOBENDE, me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos no 

endereço eletrônico e telefones abaixo anotados. 

http://www.sobende.org.br/


 

 

 

Atenciosamente, 

 

Alcicléa dos Santos Oliveira 

Presidente da Comissão Eleitoral 

alciclea@ig.com.br  

F: 11 98259-8925 

Iolanda Santana 

Vice Presidente da Comissão Eleitoral 

 fasantana1@gmail.com  

 F: 11 98674-8086 

 Ana Lúcia Senise 

 Secretária da Comissão Eleitoral 

 ana.senise@yahoo.com.br  

  F: 11 99685-2426 
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