
 

 

 

Eleições 2021 – Validação e Publicação da Chapa 

ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos - Bahia  

Gestão 2022 – 2024 

 

Prezado Associado, 

                                                                                                      

Durante o período de inscrições de chapas conforme item IV do edital de convocação das 

eleições, apenas uma chapa registrou sua candidatura, a mesma foi submetida aos itens 

necessários para aprovação do processo eleitoral, cumprindo todas as exigências 

documentais e burocráticas necessárias para aprovação da mesma, sendo assim este 

comitê validou a mesma para dar seguimento como candidata as eleições que ocorrerão 

conforme data definida pelo item VI do edital de convocação eleitoral, descrito também 

neste documento. 

Abaixo seguem as informações da chapa única aprovada para o processo eleitoral: 

 

Diretoria Executiva 

Vitor Igdal - Presidente 

Fernanda Borges - Vice-Presidente 

Fábio Martins - Vice-Presidente Financeiro 

Conselho Deliberativo 

Meire Marini (Unibrad), Alessandro Salvatore (CIEE), Ricardo Garcia (Unijorge), Isabela 

Dantas (Vince Aeroportos), Karla Kan (Chesf), Vitoriano Garrido (Consultor), Sergio 

Silveira de Santana (Colégio Antonio Vieira) Edineide Lima (FIEB – IEL, Lélian Garrido 

(Opus Human). 

Conselho Fiscal 

Sonia Costa (Consultora), Durval Guedes (Contador), Nilzete Braga (Consultora), Geandro 

Silva (FTC), Patrícia Jorge (HJorge contabilidade), Patricia Sena (Santa Casa da Bahia). 
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O processo eleitoral ocorrerá de forma virtual por meio de link individual e exclusivo ao 

associado pessoa física e no caso de pessoa jurídica para o representante da mesma. 

Como o processo será realizado com apenas uma chapa concorrente, a escolha se dará 

em duas respostas: Sim para aprovação da chapa candidata e Não para reprovação da 

chapa candidata.  

Todos os associados em situação regular junto a ABRH BAHIA estarão aptos a participar 

do processo de votação a realizar-se das 8hs do dia 27/08/2021 as 17hs do dia 

28/08/2021, conforme estabelece o item VI do edital de convocação. 

  
Salvador, 26 de Julho de 2021. 
 
 
 
Rosana Afonso  Tricia Rocha   Fabiana Coelho 
Comitê Eleitoral 2021 
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Assinaturas

Rosana Afonso
Assinou

Fabiana Coelho
Assinou

Tricia Rocha
Assinou

Log

26 jul 2021, 19:11:25 Operador com email wladimir.martins@abrhba.org.br na Conta c2828cf1-6769-4e72-b46d-

673f8c3e4734 criou este documento número 39f590b9-6e6a-4e3e-b882-7d16d3be0b08. Data

limite para assinatura do documento: 27 de julho de 2021 (23:00). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 jul 2021, 19:11:28 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.

26 jul 2021, 19:11:28 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.

26 jul 2021, 19:11:28 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.

26 jul 2021, 19:17:13 Tricia Rocha assinou. Pontos de autenticação: email tricia.rocha@gmail.com (via token). CPF

informado: 923.913.705-04. IP: 179.182.22.11. Componente de assinatura versão 1.127.3

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

27 jul 2021, 08:55:23 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 1.127.3

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

27 jul 2021, 15:43:12 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: 28

de julho de 2021 (23:00).
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27 jul 2021, 16:44:16 Fabiana Coelho assinou. Pontos de autenticação: email fabiana.prepara@gmail.com (via token).

CPF informado: 959.026.005-53. IP: 201.48.54.241. Componente de assinatura versão 1.127.3

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

27 jul 2021, 16:44:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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

39f590b9-6e6a-4e3e-b882-7d16d3be0b08.

Hash do documento original (SHA256): d6245e0f9b7f26bbd3b7101c2a0a3d38d5c8f1eeaf1ce514b2980deb227d6b98

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 39f590b9-6e6a-4e3e-b882-7d16d3be0b08, com os efeitos

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

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de julho de 2021. Versão v1.3.2.

39f590b9-6e6a-4e3e-b882-7d16d3be0b08
Página 2 de 2


		2021-07-27T19:44:18+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




