
 
EDITAL ARQUIVE-CE 002/2021 PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETORIA 

E CONSELHO FISCAL - MANDATO 2021-2023 
 

A Comissão Eleitoral da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará 

(Arquive-CE) instituída em Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de julho 

de 2021, no uso de suas atribuições estatutárias,  

 

RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Tornar público o Processo Eleitoral por meio deste Edital, o qual 

deve ocorrer de forma livre, gratuita, orientado pelo Estatuto vigente da Arquive-

CE e em concordância com as normas sanitárias vigentes no Estado do Ceará 

e Município de Fortaleza (sede do pleito) dado o momento de distanciamento 

social em função da pandemia de corona vírus (COVID-19).  

 

Art. 2º Convocar candidaturas de chapas completas em conformidade ao 

fixado no Anexo 1 deste edital para composição de nova Diretoria.  

 

Art. 3º Uma vez tendo vencido o pleito por maior número de votos válidos 

e em conformidade a este Edital, assim como ao Estatuto vigente da Associação, 

a Chapa vencedora tomará posse da Diretoria da Arquive-CE no período 

referente ao biênio de 2021/2023 estando ela ciente de seus direitos e deveres.  

 

Art. 4º Os prazos e demais datas relevantes ao pleito encontram-se 

listados no Anexo 2 deste Edital.  
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Art. 5º A impugnação deste edital tem prazo fixado de até 2 dias úteis da 

data de publicização.  

 

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 6º. Para coordenar, organizar e supervisionar o processo eleitoral foi 

constituída Comissão Eleitoral em conformidade com o Art. 30 do Estatuto da 

entidade e nomeados em Assembleia Geral Ordinária por maioria absoluta.  

 

Art. 7º Composta por três membros titulares a Comissão Eleitoral 

contempla em sua composição membros associados das categorias fundador e 

efetivo. 

 § 1º. As decisões da Comissão Eleitoral serão divulgadas nas mídias da 

Arquive-CE e por terceiros através de seus canais de comunicação como e-mail, 

Facebook, Instagram, grupos de What’s app e demais mídias digitais, cumprindo 

desta forma o caráter de ampla publicidade e irrestrita informação.  

 

Art. 8º À Comissão Eleitoral compete: 

 

 I. Cumprir e fazer cumprir o presente Edital.  

 

II. Adotar providências necessárias para realização da consulta à 

comunidade arquivística cearense;  
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III. Observar o calendário da realização do pleito;  

 

IV. Homologar as inscrições dos candidatos;  

 

V. Credenciar delegados e fiscais para realização do pleito;  

 

VI. Apurar os votos e elaborar o relatório final com os resultados da 

Eleição e encaminhá-los à chapa empossada da Arquive-CE;  

 

VII. Fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas no processo, e, 

em caso de violação, oferecer denúncia à atual Diretoria da Arquive-CE e 

comunidade Arquivística do Ceará, bem como deliberará sobre a impugnação 

de candidatura.  

 

Art. 9º Casos omissos serão averiguados com base nos preceitos deste 

Edital e Estatuto da Arquive-CE, bem como a legislação nacional vigente.  

 

CAPÍTULO III - DAS CANDIDATURAS 

 

Art. 10º Podem requerer registro de chapa endereçada a Comissão 

Eleitoral, devidamente assinado por qualquer dos candidatos que a integram, 

devendo conter nome, qualificação, endereço e declaração assinada pelo 

representante da chapa, informando que todos os componentes da chapa 

pertencem ao quadro de associados da Arquive-CE, que estão em dia com   as  
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contribuições estatutárias e em pleno gozo de seus direitos e deveres sociais, 

em conformidade com o Art. 33º do estatuto da Arquive-CE.  

 

Art. 11º As inscrições das candidaturas serão realizadas exclusivamente 

por e-mail oficial da Comissão eleitoral (comissaoeleitoralarquivece@gmail.com) 

e devem contemplar criteriosamente os dados listados no Art. 10º deste Edital. 

 

§ 1º. A relação contendo as candidaturas deferidas será divulgada pela 

Comissão Eleitoral, em até dois dias úteis após o encerramento das inscrições 

em conformidade ao fixado no Art. 7º, § 1º deste Edital e calendário eleitoral 

(Anexo 2).  

 

§ 2º. É de responsabilidade da Chapa candidata o preenchimento TOTAL 

dos cargos referentes a DIRETORIA ficando a critério da Comissão Eleitoral 

impugnar caso sejam descumpridas as prerrogativas estatutárias da Arquive-CE.  

 

Art. 12º Terão a candidatura impugnada as Chapas e/ou Candidatos que 

se utilizarem de meios ilícitos, agindo de má fé ou adotando postura ofensiva  

contra os demais candidatos no decorrer do processo eleitoral, ficando a cargo 

desta comissão julgar e deliberar sobre a impugnação das candidaturas dos 

eletivos nestes termos.  
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CAPÍTULO IV DO VOTO, VOTAÇÃO, APURAÇÃO E RESULTADO 

 

Art. 13º Os votos serão enviados para o e-mail da Comissão Eleitoral 

(comissaoeleitoralarquivece@gmail.com) no dia do pleito através de cédula 

eleitoral eletrônica manifestando voto na(s) Chapa(s) da Diretoria e candidatos 

ao Conselho Fiscal escolhidos.  

 

§ 1º. Podem votar os membros associados das categorias fundador e 

efetivo em pleno gozo de seus direitos, em conformidade com o artigo 6º, Inciso 

I do Estatuto da Arquive-CE. 

 

 § 2º A secretaria da Arquive-CE emitirá e enviará à Comissão Eleitoral a 

lista dos Associados com direito a voto em até 48 horas antes do pleito.  

 

Art. 14º A apuração e totalização dos votos serão realizadas pela 

Comissão Eleitoral após a finalização do pleito e divulgada na Assembleia Geral 

Extraordinária que acontecerá no mesmo dia para homologação do resultado.  

 

Art. 15º O voto será considerado nulo pela Comissão Eleitoral nos 

seguintes casos:  

 

I. Quando a cédula não corresponder ao modelo estipulado por esta 

comissão;  

 

II. Exceder ao prazo estabelecido para votação;  
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III. Voto em mais de uma candidatura;  

 

IV. O votante não esteja em regularidade com às prerrogativas de 

associado.  

 

Art. 16º Será eleita a Chapa candidata que obtiver a maioria do total de 

votos válidos, obedecendo aos critérios definidos no parágrafo único do Art. 3º 

deste Edital.  

 

Parágrafo Único. Caso haja empate será considerada eleita a Chapa 

Eleitoral candidata que obtiver o voto de minerva emitido em conjunto pela 

Comissão Eleitoral.  

 

Art. 17º A divulgação dos resultados será realizada na Assembleia Geral 

Extraordinária a contar do término da votação, sendo publicada na página da 

rede social da Arquive-CE e mediante o fixado no Art. 7º § 1º deste Edital.  

 

CAPÍTULO 5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18º A Comissão Eleitoral terá o prazo improrrogável de até 02 dias 

úteis, a contar da homologação do resultado, para tornar público e encaminhar 

o relatório conclusivo do processo eleitoral para registro da nova Diretoria eleita 

para o período 2021/2023.  
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§ 1º Em casos omissos, a Comissão Eleitoral terá plena autonomia para 

assim dispor.  

 

§ 2º A Comissão Eleitoral será extinta automaticamente logo após a 

homologação do resultado do pleito que dará posse a Gestão da Arquive-CE 

para o mandato 2021/2023. 

 

Fortaleza, __ de ________ de 2021. 

 

 

<nome do presidente da comissão eleitoral> 

Presidente da Comissão Eleitoral da Arquive-CE para o  

mandato 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

<nome de membro da comissão 

eleitoral> 

 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

<nome de membro da comissão 

eleitoral> 

 

Membro da Comissão Eleitoral 
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ANEXO 1 
 

FICHAS DE INSCRIÇÃO: 
 

 DA DIRETORIA DA ARQUIVE-CE PARA MANDATO 2021/2023 
 

No ato da inscrição, os candidatos deverão enviar em formato PDF os seguintes 

documento:  

1. Uma Carta Programa da chapa com as principais propostas e intenções 

para o biênio 2021/2023;  

2. Informações com nome da chapa e nome de seus integrantes;  

CHAPA: (NOME DA CHAPA)  
Presidente:  
Vice-Presidente:  
Secretário-Geral:  
Diretor Administrativo-Financeiro:  
Diretor de Comunicação:  
Diretor de Projetos:  
Diretor de Políticas Arquivísticas:  

3. Informações pessoais para posterior registro em cartório de cada 

integrante da chapa.  

Nome:  
Nacionalidade:  
Estado civil:  
RG:  
CPF:  
Profissão:  
Endereço:  
E-mail:  
Telefone:  
 
Essa ficha deve ser enviada para o e-mail da Comissão Eleitoral 
(comissaoeleitoralarquivece@gmail.com) no prazo informado no Anexo 2. 

mailto:comissaoeleitoralarquivece@gmail.com
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CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL  
 

O interessado deve enviar e-mail para comissaoeleitoralarquivece@gmail.com 

manifestando interesse em fazer inscrição para o cargo de membro do 

Conselho Fiscal  

 

CONSELHO FISCAL  

NOME:  

NACIONALIDADE:  

ESTADO CIVIL:  

RG:  

CPF:  

PROFISSÃO:  

ENDEREÇO:  

E-MAIL:  

TELEFONE: 
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ANEXO 2: CALENDÁRIO ELEITORAL 

 
PROCESSO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA 

ARQUIVE-CE PARA O MANDATO 2021/2023 

 

PERÍODO AÇÃO CANAL 

29/07/2021 Publicação do Edital do Processo eleitoral e-mail para associados e 
redes sociais da Arquive-CE 

29/07-02/08/2021 Inscrição das Candidaturas e-mail da Comissão Eleitoral 

03/08/2021 Publicação das Candidaturas 
Homologadas  
 

e-mail para associados e 
redes sociais da Arquive-CE 

08/08/2021 Prazo final para impugnação de 
candidaturas  
 

e-mail da Comissão Eleitoral 

10/08/2021 Prazo final para recurso contra 
impugnação 

e-mail da Comissão Eleitoral 

13/08/2021 Prazo final para resposta aos recursos e 
julgamento da procedência das 
impugnações 

e-mail para recorrentes 

18/08/2021 Prazo Final para candidatos impugnados 
apresentarem contrarrazões 

e-mail da Comissão Eleitoral 

20/08/2021 Ata de Homologação final de 
candidaturas informando nomes e 
números das chapas  
 

e-mail para associados e 
redes sociais da Arquive-CE 

20-25/08/2021 Período de Campanha Eleitoral  
 

A cargo dos candidatos 

26/08/2021 Votação em Assembleia Geral Ordinária 
online com cédula em formulário 
eletrônico 

Plataforma digital 

26/08/2021 Ata de Eleição e Posse da Diretoria e 
Conselho Fiscal 
 

e-mail para associados e 
redes sociais da Arquive-CE 

 

 


