
COMUNICADO 

Em atenção ao cumprimento do ano eleitoral, informamos que foi deliberado pelos 
membros da AAERJ que, devido a pandemia, as eleições serão realizadas por meio digital 
utilizando a plataforma GOOGLE MEET. Sendo assim, o período de inscrições de 
CHAPA ocorrerá de 08/06/2020 à 08/07/2020. 

Segue abaixo o que prevê o estatuto em relação as eleições: 
 
Art. 13 As chapas dos candidatos à Diretoria e ao Conselho Fiscal serão 

apresentadas ao Presidente para registro com antecedência mínima de 30 dias, 
previamente à eleição. 

Art. 14 Poderão votar, além dos sócios fundadores, os sócios efetivos inscritos há 
mais de seis meses, quites com a tesouraria e em pleno gozo dos direitos estatutários, 
admitindo o voto por procuração até o limite de três procurações por associado. 

Parágrafo único. Serão considerados elegíveis os sócios que atenderem aos 
requisitos definidos no caput deste artigo. 

Art. 15 A eleição ocorrerá por votação secreta. 
Art. 16 Será considerada vencedora a chapa que obtiver maioria absoluta dos 

votos. 
Art. 17 Os mandatos serão de dois anos, permitida a reeleição para o mesmo cargo 

apenas uma vez, podendo, no entanto, ser eleito para outro cargo. 
 
As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail: aaerj@aaerj.org.br até 

às 18:00 do dia 08/07/2020, com o título no assunto: INSCRIÇÃO ELEIÇÃO 2020. A 
CHAPA deverá ser composta por 5 (cinco) membros, sendo esses ocupantes das vagas : 
 I – Presidente; 
II – Vice-presidente; 
III – Secretário Geral; 
V – Primeiro Tesoureiro; 
VI – Segundo Tesoureiro. 

 Todas as CHAPAS terão a confirmação de sua inscrição em no máximo 5 (cinco) 
dias úteis após o envio de sua inscrição. Todos os itens do Fomulário de Inscrição (em 
anexo) e documentos, devem ser anexados junto ao e-mail. Em caso de inscrição 
incompleta, a CHAPA terá até o fim das inscrições para encaminhar as informações 
pendentes. 

Além do Formulário de Inscrição devidamente preenchido, deverão ser anexados 
os seguintes documentos de TODOS os membros: 

 Documento de RG e CPF; 
 Comprovante de residência; 
 Comprovante de quitação da anuidade AAERJ de 2020; 
 Comprovação de vínculo na área de Arquivologia ( Trabalhista ou 

escolar). 



A divulgação das CHAPAS inscritas e deferidas serão divulgadas no dia 
10/07/2020. A Assembléia será realizada por meio digital na plataforma Goolge Meet, no 
dia 13/07/2020 às 19:00. O link com o convite para a Assembléia será divulgado no dia 
12/07/2020 para todos os membros e chapas por e-mail e também pelos nossos canais de 
comunicação. 

Para que a privacidade do voto seja preservada, será encaminhado durante a 
Assembléia um Google Forms ( Formulário Google) a todos participantes, para que 
através dele seja computado os votos das CHAPAS inscritas. A duração da Assembléia 
será de 1:30 ( uma hora e meia) e ao fim da mesma será divulgada os votos das CHAPAS 
e a divulgação da CHAPA eleita.  

 
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato através do e-mail: 

aaerj@aaerj.org.br ou consultar nosso Regimento Eleitoral através do link: 
aaerj.org.br/wp-content/uploads/2009/12/Regimento_Eleitoral_AAERJ.pdf. 

 
 
 
 
 

 
_________________________ 

PRESIDENTE AAERJ 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
NOME DA CHAPA: __________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
RG:_________________________________CPF:____________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VÍNCULO ARQUIVISTA:_______________________________________________________ 
 
VICE-PRESIDENTE 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
RG:_________________________________CPF:____________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VÍNCULO ARQUIVISTA:_______________________________________________________ 
 
SECRETÁRIO GERAL 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
RG:_________________________________CPF:____________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VÍNCULO ARQUIVISTA:_______________________________________________________ 
 
TESOUREIRO 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
RG:_________________________________CPF:____________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VÍNCULO ARQUIVISTA:_______________________________________________________ 
 
SEGUNDO TESOUREIRO 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
RG:_________________________________CPF:____________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
VÍNCULO ARQUIVISTA:_______________________________________________________ 

 
 
Assinam todos os membros, conferindo a validade desta inscrição.  


