
 

 

 

Eleições 2021 – Nova Prorrogação do Prazo de Inscrição das Chapas 

ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos - Bahia  

Gestão 2022 – 2024 

 

 

 

Prezado Associado, 

                                                                                                      

Em virtude de uma ocorrência de desistência de candidatura por problemas de saúde de 

uma chapa inscrita, estamos prorrogando os prazos para o processo eleitoral, desta 

forma seguem as alterações nos itens IV e VI, os outros itens do edital permanecem 

inalterados. Recomendamos a leitura na íntegra do Edital, 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. 

 

IV – Sobre o Prazo para Apresentação das Candidaturas  

• Das 8h do dia 11/06/2021 até às 18h do dia 25/07/2021, 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 26/07/2021, o Comitê Eleitoral dará parecer sobre a aprovação das 

candidaturas dentro dos critérios do regimento e informará a todos os 

associados a composição e identificação das chapas e dos candidatos 

concorrentes. 
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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 27 e 

28/08/2021. 

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

votação e demais orientações necessárias. 

  
Salvador, 19 de Julho de 2021. 
 
 
Rosana Afonso  Tricia Rocha   Fabiana Coelho 
Comitê Eleitoral 2021 
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Log

19 jul 2021, 10:11:10 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 criou este documento número 76d24377-d11a-4a3e-84bc-2aa52ce1ca1d. Data

limite para assinatura do documento: 19 de julho de 2021 (21:01). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

19 jul 2021, 10:11:12 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.

19 jul 2021, 10:11:12 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.

19 jul 2021, 10:11:12 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.

19 jul 2021, 10:48:51 Tricia Rocha assinou. Pontos de autenticação: email tricia.rocha@gmail.com (via token). CPF

informado: 923.913.705-04. IP: 189.59.212.85. Componente de assinatura versão 1.126.0

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

19 jul 2021, 11:03:01 Rosana Afonso assinou. Pontos de autenticação: email rosanaafonso@gmail.com (via token).

CPF informado: 811.045.705-30. IP: 45.181.253.37. Componente de assinatura versão 1.126.0

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

19 jul 2021, 13:45:47 Fabiana Coelho assinou. Pontos de autenticação: email fabiana.prepara@gmail.com (via token).

CPF informado: 959.026.005-53. IP: 177.180.149.246. Componente de assinatura versão 1.126.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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19 jul 2021, 13:45:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

76d24377-d11a-4a3e-84bc-2aa52ce1ca1d.

Hash do documento original (SHA256): c035267f926bff61923f459314f8e3ad8b0056b3c6de880b1a1b9dac3b269c1a

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 76d24377-d11a-4a3e-84bc-2aa52ce1ca1d, com os efeitos

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