
ELEIÇÕES 2016-2017 

ANPUH-GOIÁS 

REGIMENTO ELEITORAL 

  

Na qualidade de membros da comissão encarregada de conduzir o processo eleitoral para o biênio 
2016/2017, divulgamos o calendário de atividades e as normas que devem presidir à escolha de diretores 
da ANPUH/GO ". 

  

1. O processo eleitoral para o biênio 2016-2017 envolve a escolha de nomes para os seguintes cargos, 
com mandato de dois anos: 

a) Diretoria da ANPUH-GOIÁS - Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 2º 
Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro. 

  

2. Só podem votar e ser votados os associados em dia com o pagamento das anuidades. 

  

3. As chapas concorrentes aos cargos da Diretoria devem fazer sua inscrição junto à Secretaria Geral da 
ANPUH/GO entre os dias 02 a 13 de maio, apresentando requerimento, carta-programa e lista dos 
candidatos com os respectivos cargos, enviando os documentos escaneados em extensão PDF, para o e-
mail <anpuhgo@yahoo.com.br> com o assunto "inscrição de chapa". 

  

4. A Comissão Eleitoral fará ampla divulgação das chapas inscritas e das instruções para votação na 
página da ANPUHGO https://anpuhgo.historia.ufg.br/ bem como em seus perfis nas redes sociais. 

  

5. A eleição acontecerá no dia 31 de maio de 2016, entre as 10h e 18h, na sala da secretaria da 
ANPUHGO. 

  

6. Os resultados das eleições serão consignados em ata e amplamente divulgados entre os associados. 

  

7. A homologação da ata de apuração ocorrerá na Assembléia Geral da ANPUH-GOIÁS, a realizar-se no 
dia 31 de maio, às 20h, na sala 29 da FH/UFG. 

   

8. Os membros da Diretoria da ANPUH-GOIÁS, para o biênio 2016-2017, juntamente com o Conselho 
Fiscal tomarão posse em Goiânia, em 31 de maio de 2016, na Assembléia Geral. 

  

9.   Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

  

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

13/05/2016 
 Data final para inscrição das chapas concorrentes. 

14-30/05/2013 
 Divulgação das chapas. 

31 /05/2016 
 Data final para votação. 



31 /05/2016 
 Divulgação da ata com os resultados das eleições. 

17/05/2016 
 Publicação de edital de convocação da Assembléia 

Geral da ANPUH no Diário Oficial da União. 

31/05/2016 
  Assembléia Geral da ANPUH-GOIÁS. 

 

31/05/2016 
 Posse da nova Diretoria. 

  

A Comissão Eleitoral, 

  

César Henrique Guazzelli e Sousa 

Edson Arantes Júnior 

Thiago Ciro Moral Zancope 

 

Goiânia, 08 de abril de 2016 


