
 
        

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores sócios da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Bahia 
(SBD/BA), para inscrição de chapas que concorrerão às eleições da nova Diretoria da SBD/BA e 
delegados, para o biênio de 2019/2020, conforme previsto no Estatuto e o disposto no presente Edital. 

De acordo com o Estatuto da Sociedade, o processo de votação será realizado em Assembleia Geral 
no mês de agosto, por meio de voto direto, individual e secreto dos associados quites com suas 
obrigações associativas. 

As eleições serão realizadas durante o evento da Reunião dos Serviços Credenciados no Auditório do 
Hospital Dia, no dia 18 de agosto no Bairro do Itaigara, com início às 8:30 horas, findando às 11:00 
horas, impreterivelmente.

A votação se destina a eleger chapa completa mínima conforme o art. 29 do Estatuto da SBD/BA a 
saber:
  
 Presidente;
 Vice-Presidente;
 Secretário Geral;
 Tesoureiro.

O prazo para inscrição de Chapas é até 06 de julho de 2018, na sede da SBD/BA, à Av. Anita Garibaldi 
número 1815, Edifício Centro Médico Empresarial, sala 109, Bloco A, nesta Capital, segundo o 
disposto no art.38 §2º das eleições.

Os candidatos devem apresentar-se por chapas que contenham seus nomes, qualificações e cargos a 
que concorrem, observando que:

  -  Os candidatos devem ser associados efetivos da SBD há pelo menos cinco anos e estar 
em dia com suas obrigações associativas.

       -  Os candidatos a Secretário-Geral e Tesoureiro devem residir em Salvador.

No mesmo prazo (06/07/2018) deverão inscrever-se os candidatos a Delegado com mandato para o 
biênio 2019/2020 - que integrarão o Conselho Consultivo da SBD/BA e a representarão no Conselho 
Deliberativo da Sociedade Brasileira de Dermatologia.  Poderá candidatar-se qualquer associado 
efetivo em dia com suas obrigações associativas. O número de vagas será calculado pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD), a qual informará a cada Regional no primeiro dia útil de agosto. 

Serão aceitas somente inscrições de chapas, conforme Estatuto da SBD/BA disponível para consulta 
junto à Comissão Eleitoral. 

Salvador, 26 de junho de 2018.

Anete Olivieri Pessoa da Silva 
Presidente da SBD/BA gestão 2017/2018


