FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - FENATEST
CNPJ: 71.742.126/0001-80
CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Pelo presente Fica convocado, na forma estabelecida no Estatuto Social artigos 11º e 12º, da Federação
Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho - FENATEST, comunico que serão realizadas ELEIÇÕES para
composição da Diretoria Executiva, Vice-Presidências Regionais, Conselho Fiscal e de Representantes junto à
Confederação e seus respectivos suplentes, no dia 07 (sete) de Março de 2014, na sede da Federação
Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho - FENATEST, sita a Rua 24 de Maio, 35 – 15º Andar – 01041001 – cj 1513 - Centro - São Paulo – SP –fenatest@fenatest.org.br – www.fenatest.org.br - Fone: (11) 3331-2700
Fax (11)3222-9399 - em 1ª convocação, às 13:30h (treze e trinta) horas em 2º (segunda) convocação às 14:00h,
A mesa de coleta e apuração de votos funcionará por um período máximo de 3 (três) horas, contadas a partir
da comprovação de quorum estatutário, apurado na convocação que vier a dar início ao pleito eleitoral, na
forma prevista no Artigo 15º do Estatuto. O registro de chapa deverá ser apresentado à Secretaria desta
Entidade, sita Rua 24 de Maio, 35 – 15º Andar – 01041-001 – cj 1513 - Centro - São Paulo – SP , no período de
15 (quinze) dias a contar da publicação do presente Edital de Convocação de Eleição, coforme art. 12º letra
(e) do Estatuto Social. A inscrição de chapa deverá ser acompanhada de todos os documentos pessoais dos
componentes da chapa, na forma prevista no Estatuto Social da Entidade, cujo requerimento será dirigido ao
Presidente da Federação, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da Chapa. Após
este prazo, ficam abertos, imediatamente, os prazos de impugnações e recursos coforme art. 20º do Estatuto
social. Esta Convocação da Eleição se encontra afixado na sede da Entidade, sita a Rua 24 de Maio, 35 – 15º
Andar – 01041-001 – cj 1513 - Centro - São Paulo – SP.

São Paulo , 27 de Fevereiro de 2014.

ARMANDO HENRIQUE
Presidente da Federação
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