
 

 

 

Edital de Convocação de Eleições 2021  

ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos - Bahia  

Gestão 2022 – 2024 

 

Prezado Associado, 

                                                                                                      

Estamos iniciando mais um processo de eleições para composição dos Orgãos de Gestão 

da ABRH BAHIA, tendo em vista que o mandato dos atuais dirigentes se expira em 31 de 

dezembro de 2021. Recomendamos a leitura na íntegra do Edital a seguir, que foi 

construído em obediência as orientações do Estatuto da ABRH Brasil, no Procedimento 

de Implantação e Manutenção de Seccionais e no Regimento Eleitoral da ABRH Brasil. 

 

I – Sobre a Constituição do Comitê Eleitoral 

Com o objetivo de definir, supervisionar e garantir ao processo eleitoral viabilidade 

operacional, lisura e transparência, foi constituído um Comitê Eleitoral com as seguintes 

integrantes:  

1. Rosana Afonso – Supervisora de Gestão de Pessoas da Nutricash; 

2. Tricia Rocha – Gerente de Recursos Humanos da Propeg; 

3. Fabiana Coelho – Coordenadora de T&D da TPC. 

II – Sobre o Processo de Candidatura para a Eleição 

Nesta eleição, serão renovados os ocupantes dos cargos para os seguintes órgãos de 

gestão:  

Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente e Vice-Presidente Financeiro 

Conselho Deliberativo: 5 Conselheiros Efetivos e 4 Conselheiros Suplentes 

Conselho Fiscal: 3 Conselheiros Efetivos e 3 Conselheiros Suplentes 
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A primeira etapa deste processo consiste em inscrever a chapa com todos os cargos 

acima, para que o comitê eleitoral possa legitimar a postulação a candidatura em 

relação as exigências estatutárias. 

Os candidatos deverão formalizar a candidatura, ao Comitê Eleitoral da ABRH 

Bahia,  por correspondência eletrônica para contato@abrhba.org.br, com uma proposta 

com as linhas gerais de atuação 2022/2024 em documento para ser divulgada aos 

associados. A proposta deve, obrigatoriamente, estar alinhada às diretrizes estratégicas 

da ABRH Bahia e ABRH Brasil.  

Os candidatos à Presidência e as Vice-Presidências deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

 Certidões emitidas com prazo inferior a 60 (sessenta) dias da data de eleição e relativas 

ao seu domicílio atual: Certidão de Distribuição Criminal, Certidão da Justiça do 

Trabalho e Certidões dos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos de toda a comarca de 

seu domicílio atual e comprovante de residência.  

   

III – Sobre os Critérios para Candidatura    

• Ser associado há mais de 6 meses, contados até a data da eleição, e não ter 

quaisquer débitos com a ABRH BAHIA – Associação Brasileira de Recursos 

Humanos - Bahia. 

• Não ocupar posições de gestão em qualquer uma das representações regionais 

e nem em comitês ou conselho deliberativo da ABRH Brasil. 

IV – Sobre o Prazo para Apresentação das Candidaturas  

• Das 8h do dia 11/06/2021 até às 18h do dia 11/07/2021, neste período a chapa 

deverá ser inscrita e todos os itens obrigatórios apresentados conjuntamente a 

inscrição da mesma, sendo que a não apresentação dos itens obrigatórios 

dentro do período estabelecido, poderá causar a impugnação da chapa. 

• Até o dia 14/07/2021, o Comitê Eleitoral dará parecer sobre a aprovação das 

candidaturas dentro dos critérios do regimento e informará a todos os 
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associados a composição e identificação das chapas e dos candidatos 

concorrentes. 

V – Sobre a Divulgação das Chapas e dos Candidatos  

• O comitê eleitoral divulgará as Chapas para Diretoria Executiva, Conselho 

Deliberativo e Conselho Fiscal por correspondência eletrônica a ser enviada a 

todos os associados. A eleição deverá ser realizada em data correspondente a 

no mínimo 30 dias após a data da divulgação das chapas pelo comitê eleitoral. 

 VI – Sobre o Processo de Votação  

• O processo eleitoral será aberto de forma virtual a todos os associados em 

situação regular junto à ABRH BAHIA, os quais terão direito a voto nos dias 15 e 

16 /08/2021. 

• Em data próxima às eleições, os associados receberão um e-mail com link para 

votação e demais orientações necessárias. 

VII – Sobre o processo de Desempate 

No caso de empate entre as chapas, serão adotados os seguintes critérios para 

desempate, sucessivamente:  

1. O maior tempo de associação à ABRH Bahia do candidato à Presidência; 

2. O maior tempo de associação à ABRH Bahia do candidato à Vice-Presidência. 

Outros comunicados ao longo do processo serão expedidos, mas este Comitê, desde já, 
coloca-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelo e-mail: 
contato@abrhba.org.br. 
 
  
Salvador, 10 de Junho de 2021. 
 
 
Rosana Afonso  Tricia Rocha   Fabiana Coelho 
Comitê Eleitoral 2021 
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Assinaturas

Fabiana Coelho
Assinou

Tricia Rocha
Assinou

Rosana Afonso
Assinou

Log

10 jun 2021, 09:08:19 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 criou este documento número 789b050d-7620-4061-a960-22c8f03e204b. Data

limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (08:46). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 jun 2021, 09:09:48 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 adicionou à Lista de Assinatura:

Fabiana.prepara@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Fabiana Coelho.

10 jun 2021, 09:10:32 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 adicionou à Lista de Assinatura:

tricia.rocha@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Tricia Rocha.

10 jun 2021, 09:12:00 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 adicionou à Lista de Assinatura:

rosanaafonso@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Rosana Afonso.

10 jun 2021, 09:12:27 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 11

de junho de 2021 (08:46).

10 jun 2021, 09:53:52 Rosana Afonso assinou. Pontos de autenticação: email rosanaafonso@gmail.com (via token).

CPF informado: 811.045.705-30. IP: 191.18.8.18. Componente de assinatura versão 1.115.1

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 10:20:01 Fabiana Coelho assinou. Pontos de autenticação: email Fabiana.prepara@gmail.com (via token).

CPF informado: 959.026.005-53. IP: 177.180.149.136. Componente de assinatura versão 1.116.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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10 jun 2021, 11:24:05 Tricia Rocha assinou. Pontos de autenticação: email tricia.rocha@gmail.com (via token). CPF

informado: 923.913.705-04. IP: 179.177.179.94. Componente de assinatura versão 1.116.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 11:24:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

789b050d-7620-4061-a960-22c8f03e204b.

Hash do documento original (SHA256): b98c4b6dc09865cc209b5cb49966c448000c897df0d334d35e21c25249236f5b

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 789b050d-7620-4061-a960-22c8f03e204b, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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