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ELEIÇÕES NA ASSUFEMG
 A Assembléia Geral realizada no dia 
20/04/2010 aprovou as normas regimentais para 
o processo eleitoral da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal – triênio 2010-2013.
-As eleições acontecerão nos dias 25 e 
26/05/2010. 
-As inscrições de chapas estão marcadas para os 
dias 10 e 11 de maio de 2010.
-O mandato dos integrantes da Diretoria Execu-
tiva e do Conselho Fiscal será de 03 (três) anos.
-As chapas para a Diretoria Executiva deverão in-
dicar nomes para todas as Diretorias, em um total 
de 14 (quatorze), a saber:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Diretor Administrativo;
IV – Diretor Administrativo Adjunto;
V – Diretor Financeiro;
VI – Diretor Financeiro Adjunto;
VII – Diretor de Imprensa e Divulgação;
VIII – Diretor de Imprensa e Divulgação Adjunto;
IX – Diretor de Esporte e Lazer;
X – Diretor de Esporte e Lazer Adjunto;
XI – Diretor de Cultura
XII – Diretor de Cultura Adjunto;
XIII – Diretor de Assistência e Convênio;
XIV – Diretor de Assistência e Convênio Adjunto;
- As inscrições para a Diretoria Executiva e para 
o Conselho Fiscal ocorrerão no período de 10 e 
11 de maio de 2010 (conforme cronograma em 
anexo), no horário de 14 às 17 horas, na sede da 
ASSUFEMG, Av. Antônio Carlos, 6627, Campus 
Pampulha, perante a junta eleitoral.

- As fichas de inscrição deverão conter o nome, 
número de inscrição e assinatura de cada um dos 
candidatos aos cargos mencionados no artigo 3º. 
As chapas deverão apresentar também atestado de 
aptidão de cada membro, emitido pela Assufemg, 
de acordo com Artigo 7º. destas normas.
- São considerados associados aptos a votar e 
serem votados aqueles que:
I- Forem sócios contribuintes, conforme Artigo 24 
do Estatuto.
II- Estiverem em pleno gozo dos direitos estabele-
cidos no Estatuto;
III- tenham se filiado até 180 (cento e oitenta) dias 
antes da eleição.
IV- Estiverem em dia com suas contribuições 
financeiras até o dia 07/05/2010.
- Os associados votarão, exclusivamente, em suas 
Unidades/Órgãos de lotação, não havendo, por 
conseguinte, voto em trânsito, voto por procura-
ção ou urna volante.
- As mesas coletoras de votos funcionarão nas 
Unidades/Órgãos Acadêmicas e Administrativas 
no dia 26 de maio e no Hospital das Clínicas nos 
dias 25 e 26 de maio, nos seguintes horários:
I- Unidades/Órgãos Acadêmicas e Administrati-
vas – 09 às 17 horas;
II- Hospital das Clinicas – 07 às 20 horas.
- O processo de apuração dos votos terá início a 
partir das 10 horas do dia 27/05/2010, em local a 
ser divulgado.
- O resultado final deverá ser emitido, até 17 
horas, do dia 28/05/2010.
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