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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES – 2019 

 

A COMISSÃO ELEITORAL DA CURITIBAPREV – FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, constituída 

por ato de nomeação editado pelo Presidente do Conselho Deliberativo da CuritibaPrev, na 

forma prevista no Regulamento Eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

CuritibaPrev em 4 de fevereiro de 2019, vem, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por aquele Regulamento, CONVOCAR os participantes e assistidos dos planos de 

benefícios administrados pela CuritibaPrev a participarem da eleição para renovação 

parcial dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade, a se realizar em 

março de 2019, regida pelo Estatuto da CuritibaPrev, pelo Regulamento supracitado, por 

este Edital e pelas demais normas e decisões a serem emitidas ao longo do processo eleitoral. 

 

1. OBJETO DAS ELEIÇÕES 

 

O presente processo eleitoral é destinado à escolha dos seguintes representantes dos 

participantes e assistidos dos planos de benefícios administrados pela CuritibaPrev nos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade, para mandato de 4 (quatro) anos: 

a) para o Conselho Deliberativo, 2 (dois) membros titulares e seus respectivos 

suplentes; 

b) para o Conselho Fiscal, 1 (um) membro titular e seu respectivo suplente. 

 

2. DIREITO A VOTO, QUÓRUM DE ELEIÇÃO E QUÓRUM MÍNIMO DE 

VOTAÇÃO 

 

O voto é facultado aos participantes e assistidos inscritos até o dia 28 de fevereiro 

de 2019 nos planos de benefícios administrados pela CuritibaPrev, desde que em dia com 

suas obrigações, observadas as seguintes regras: 

a) cada Participante terá direito a votar em dois candidatos para a composição do 

Conselho Deliberativo e em um candidato para a composição do Conselho Fiscal; 

b) os Participantes votarão por meio de Sistema Eletrônico; e 

c) a Comissão Eleitoral divulgará, em tempo hábil, quantos participantes compõem 

o quórum de eleição e qual o quórum mínimo de votação, na forma disposta no art. 28 do 

Regulamento Eleitoral. 

 

3. CANDIDATURA 

 

As inscrições para candidatura ao pleito poderão ser realizadas das 08:00h do dia 18 

de fevereiro até as 17:00h do dia 20 de fevereiro de 2019, observadas as seguintes regras: 

a) somente poderão se candidatar os participantes e assistidos inscritos nos planos 

de benefícios administrados pela CuritibaPrev que preencham cumulativamente os 

requisitos previstos no art. 9º do Regulamento Eleitoral, os quais devem ser comprovados 

por meio da apresentação de cópia de diploma de ensino superior e declaração pessoal na 

forma do Anexo I do presente Edital; 

b) a inscrição será feita por meio de requerimento nos moldes do Anexo II do 

presente Edital, o qual deverá ser preenchido, impresso e assinado pelo candidato, e enviado 

por correspondência eletrônica para o endereço eleicoes@curitibaprev.com.br; 

mailto:eleicoes@curitibaprev.com.br
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c) o candidato deverá anexar ao requerimento: 

i) cópia de seu documento de identidade; 

ii) cópia de diploma de ensino superior; 

iii) declaração pessoal de que preenche cumulativamente os requisitos estabelecidos 

no art. 9º do Regulamento Eleitoral; 

d) a Comissão Eleitoral poderá notificar o candidato para que apresente 

comprovação ou complementação de documentação dos pré-requisitos; 

e) o candidato impedido, por força do Regulamento Eleitoral ou de qualquer outra 

norma, de participar do pleito, bem como aquele que não apresentar comprovação ou 

complementação de documentação quando notificado pela Comissão Eleitoral, terá sua 

inscrição indeferida; 

f) o candidato somente poderá se inscrever para vaga em um dos Conselhos. 

 

4. ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DA CANDIDATURA E RECURSOS 

 

4.1 A Comissão Eleitoral analisará e homologará as candidaturas até o dia 20 

de fevereiro de 2019, da seguinte forma: 

a) o Presidente da Comissão Eleitoral designará um membro da Comissão que se 

responsabilizará pela análise da documentação apresentada pelo candidato e por informar 

ao candidato, via correio eletrônico, sobre a homologação; 

b) caso a candidatura não esteja apta à homologação por ausência ou incompletude 

dos documentos, o membro da Comissão Eleitoral supramencionado se encarregará de 

solicitar a complementação da documentação, por correspondência eletrônica; 

c) caso seja constatado que o candidato não está apto a concorrer ao pleito, ou que 

não apresentou a complementação de documentação dentro do prazo previsto, o Presidente 

da Comissão Eleitoral convocará reunião da Comissão para que esta decida sobre o 

indeferimento da candidatura; 

d) indeferida a candidatura, o candidato interessado poderá apresentar recurso 

até as 12:00h do dia 22 de fevereiro de 2019, unicamente pelo endereço eletrônico 

eleicoes@curitibaprev.com.br; 

e) o recurso será apreciado e julgado na forma prevista no art. 34 do Regulamento 

Eleitoral; 

f) A Comissão Eleitoral divulgará, em 22 de fevereiro de 2019, no sítio eletrônico 

da CuritibaPrev, a relação dos candidatos habilitados ao pleito. 

 

5. CAMPANHA ELEITORAL 

 

Somente é permitida a realização de campanha eleitoral entre os dias 22 de 

fevereiro e 15 de março de 2019, sob pena de exclusão do pleito, observadas ainda as 

seguintes regras: 

a) é vedado o uso de correio eletrônico corporativo dos Patrocinadores e da Entidade 

para envio de mensagens eletrônicas, bem como o uso de malote pelo candidato ou terceiros, 

com finalidade eleitoral; 

b) a Entidade disponibilizará 02 (duas) mensagens eletrônicas por candidato, a serem 

enviadas durante o período de campanha eleitoral na data solicitada pelo candidato, com 

conteúdo elaborado por este, com até 2.000 (dois mil) caracteres (incluindo os espaços) que 

serão enviadas aos eleitores, cujos endereços estejam cadastrados na Entidade, no período 

mailto:eleicoes@curitibaprev.com.br
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eleitoral, desde que os textos sejam encaminhados ao endereço eletrônico 

eleicoes@curitibaprev.com.br, com dois dias úteis de antecedência; 

c) a Entidade disponibilizará, para cada candidato, espaço específico e idêntico em 

seu sítio eletrônico, para fins de divulgação de material contendo o currículo dos candidatos 

e as propostas de trabalho de cada candidato, observada a ordem alfabética de apresentação; 

d) o espaço no sítio eletrônico será preenchido pela Entidade com conteúdo enviado 

pelo candidato, que deverá seguir a forma disposta no Anexo III; 

e) o financiamento da campanha eleitoral será realizado exclusivamente pelo 

candidato, vedada qualquer forma de financiamento por terceiros, sob pena de exclusão do 

candidato do pleito. 

 

6. PROCESSO DE VOTAÇÃO 

 

O processo de votação será realizado por meio de sistema eletrônico, devendo o 

eleitor exercer o direito a voto no período entre as 8:00h do dia 18 de março até as 

17:30h do dia 21 de março de 2019, observando-se as seguintes regras: 

a) o conteúdo do voto é secreto, garantida a inviolabilidade do sigilo pelo sistema 

eletrônico utilizado pela Entidade; 

b) o exercício do direito a voto se dará por meio do sítio eletrônico da 

CuritibaPrev, em ambiente acessível somente com a inserção de nome de usuário e senha 

pelo eleitor; 

c) as instruções para o exercício do voto serão fornecidas pela Entidade ao 

participante. 

 

7. APURAÇÃO, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PROCLAMAÇÃO 

DOS CANDIDATOS ELEITOS 

 

7.1 A apuração dos votos será realizada às 09:00h do dia 22 de março de 2019, na 

sede da Entidade, observadas as seguintes regras: 

a) o acesso ao resultado será exclusivo da Comissão Eleitoral; 

b) os votos em branco e nulo serão considerados votos inválidos; 

c) será permitido aos candidatos acompanhar a apuração dos votos. 

7.2 Apurados os votos, a Comissão Eleitoral divulgará o resultado final da votação 

com o quantitativo de votos por candidato, pelos meios de comunicação disponíveis na 

Entidade, e o Presidente do Conselho Deliberativo proclamará os candidatos eleitos e seus 

respectivos suplentes. 

7.3 Apurados os votos e verificado que não foi atingido o quórum mínimo de 

votação, a Comissão Eleitoral convocará nova votação somente para essas vagas, a qual 

deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 
 

8.1 Proclamados os candidatos eleitos, os trabalhos referentes ao pleito serão 

havidos como concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 

8.2 Todas as comunicações de que trata o presente Edital serão realizadas por 

correspondência eletrônica para o endereço eletrônico dos candidatos ou por meio de 

publicações no sítio eletrônico da CuritibaPrev.  
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ANEXO I 

 

MODELO – DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Declaro, para os devidos fins, que: 

 

 Sou Participante ou Assistido de algum dos Planos de Benefícios administrados pela 

CuritibaPrev; 

 Tenho comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou auditoria; 

 Não sofri condenação criminal transitada em julgado; 

 Não sofri penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, 

inclusive da previdência complementar ou como servidor público; 

 Tenho formação de nível superior; e 

 Cumpro todos os requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico vigente para o 

exercício do cargo para o qual estou me candidatando. 

 

Como meio de comprovação de minha experiência no exercício de atividades nas áreas 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou auditoria, informo 

que exerci tais atividades nas seguintes entidades ou órgãos: 

Atividade Entidade ou órgão Período 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Atesto, para os devidos fins, a veracidade das informações acima, responsabilizando-

me civil e criminalmente por elas. 

 

Curitiba, ___ de fevereiro de 2019. 

 

 

_________________________________ 

(Nome do candidato) 
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ANEXO II 

 

MODELO – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

RG nº ________________, inscrito no CPF/MF sob o nº ___________________________, 

residente e domiciliado no(a) ________________________________________________, 

nº _______, Município de __________________/___, CEP __________________, venho, 

por meio do presente, requerer minha inscrição como candidato às eleições para os 

Conselhos da CuritibaPrev – Fundação de Previdência Complementar do Município de 

Curitiba, para o (selecionar somente uma opção): 

 Conselho Deliberativo. 

 Conselho Fiscal. 

Com a presente inscrição, encaminho todos os demais documentos necessários, em 

especial a Declaração do Candidato e cópia do meu diploma de ensino superior, ciente de 

que a Comissão Eleitoral poderá pedir complementação de documentação, sob pena de 

indeferimento da minha candidatura. Comprometo-me, ainda, a obedecer as regras dispostas 

no Regulamento Eleitoral, no Edital de Convocação, e nas demais normas e decisões a 

serem expedidas pela Entidade. 

Atesto, para os devidos fins, a veracidade das informações acima, responsabilizando-

me civil e criminalmente por elas. 

 

Curitiba, ___ de fevereiro de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

(Nome do Candidato) 
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ANEXO III 

MODELO – CONTEÚDO PARA A PÁGINA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 

 

 

 

NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A) 

Candidato(a) ao Conselho Deliberativo/Fiscal 

 

(Espaço destinado ao texto a ser produzido ao 

candidato, com até 2000 caracteres) nonononononon 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nonononononononononononononononononononono 

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nononononononononononononononononononononononononononononononononononono

nonononononononononononononononononononononononononononononono. 

 

 

 

Foto do(a) candidato(a). 


