
  

ELEIÇÕES ABRH-RJ (TRIÊNIO 2022-2024)    
   

Caro associado,  

No próximo mês de agosto serão realizadas as Eleições na Associação Brasileira 

de Recursos Humanos - Seccional do Estado do Rio de Janeiro para a Diretoria 

Executiva, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal do triênio 2022-2024.  

A eleição se fará por votação eletrônica secreta e individual por todos os 

associados com direito a voto. Para isso, convocamos todos os associados 

filiados até 9/2/2021 para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 

no dia 10/8/2021, às 9:00, com o quórum mínimo de 50% dos associados, ou 

às 9:30, com qualquer número de associados quites com suas contribuições. A 

Assembleia permanecerá aberta até às 17:00 do mesmo dia, possibilitando 

maior número de participantes, horário após o qual será efetuada a contagem 

dos votos e proclamada a chapa vencedora.   

A eleição se fará pelos votos dos associados no site da ABRH-RJ, que também 

estará disponível na sede da Associação. O associado com direito a voto 

receberá via e-mail a senha para que possa efetivar seu voto.    

As candidaturas à eleição serão por inscrição de chapa completa para todos os 

cargos, que deve conter nominalmente os candidatos ao Conselho 

Deliberativo (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e pelo menos 20 outros 

membros, mantendo-se ao menos um terço do quadro atual), ao Conselho 

Fiscal (3 titulares e 3 suplentes) e à Diretoria Executiva (Presidente e Vice-

Presidente).  

A data limite para a inscrição das candidaturas de chapas será 14/07/2021.  

https://www.abrhrj.org.br/


Para inscrição de chapa, deve ser enviado uma ficha de inscrição e foto de 

todos os integrantes. Os candidatos devem estar associados há no mínimo seis 

meses e em dia com suas obrigações. Os candidatos à Presidência e Vice-

presidência da Diretoria Executiva devem ter pelo menos três anos de 

participação nos órgãos de administração da ABRH-RJ.  

Para envio das chapas, esclarecimentos ou informações adicionais faça 

contato conosco pelo e-mail cintia@abrhrj.org.br. 

Comitê Eleitoral: Grace Lima Paul, Magda Hruza de Souza Alqueres e Marcos 

Jardim Freire.  

Para mais informações, acesse o regimento eleitoral.  
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