
REGULAMENTO PARA AS ELEIÇÕES 2020 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DO 
PMI-PARANÁ PARA O MANDATO 2021/2023 

1.      Requisitos para o Credenciamento: 

São os seguintes os requisitos para apresentação de credenciais a Comissão 

Eleitoral: 

 1.1.   Qualificação 

1.1.1.      Básica para todas as posições de Vice Presidente 

Administrativo e membro do Conselho Fiscal: 

1.    Estar filiado e em dia com suas obrigações 

(Cumprimento do Estatuto, pagamento das taxas anuais de 

filiação do PMI e PMI-PR), desde o dia 01 de setembro de 

2019, configurando pelo menos 1 ano de associação. 

2.      Processo de Eleição 

2.1.  Apresentação de Candidatura e Credenciais 

2.1.1.  Apresentação das Candidaturas 

A apresentação de candidaturas poderá ser feita por qualquer 

filiado em dia com suas obrigações, respeitadas as condições 

constantes do estatuto do PMI-PR e do regulamento para as 

eleições de 2020; 

A apresentação de candidatura será feita para um e apenas um 

cargo específico de Vice Presidente Administrativo ou do Conselho 

Fiscal, por candidato; 

A apresentação de candidatura será feita por cargo específico de 

Vice Presidente Administrativo ou do Conselho Fiscal. 

Nenhum tipo de campanha organizada, comunicações, 

levantamento de fundos ou qualquer outra atividade organizada em 

nome de um candidato será permitido. A Comissão Eleitoral será a 

única distribuidora de todo o material eleitoral dos candidatos. 

2.1.2.  Apresentação das Credenciais 

O candidato, para efetivar sua candidatura, deverá encaminhar à 

Comissão Eleitoral, em tempo hábil, por meio do formulário que 

consta na página: https://www.pmipr.org.br/eleicoes-2020-pmi-

parana/ 

1.    Qualificação completa (nome, foto digital, profissão, 

estado civil, Identidade, CPF, endereço completo), incluindo 

PMI Member ID e Endereço Eletrônico; 

2.    Deverá também encaminhar currículo resumido 

destacando a qualificação que o credencia para atuação 

https://www.pmipr.org.br/eleicoes-2020-pmi-parana/
https://www.pmipr.org.br/eleicoes-2020-pmi-parana/


como Membro da Diretoria e os trabalhos realizados como 

voluntário do PMI-PR conforme disposto no item 1.1; 

3.    As correspondências eletrônicas devem ser enviadas 

para o endereço: eleicoes@pmipr.org.br com o assunto: 

Eleições 2020. 

2.2.  Revisão das Qualificações e Elaboração da Lista de Candidatos 

2.2.1.   A Comissão Eleitoral é responsável por rever as 

qualificações, verificar se os indicados preenchem os requisitos, e se 

os mesmos estão dispostos e comprometidos a assumirem um cargo 

de Vice Presidente Administrativo do PMI-PR ou no Conselho Fiscal, 

assim como se os mesmos encaminharam toda a documentação 

necessária; 

2.2.2.  Após a revisão das qualificações, a Comissão Eleitoral 

elaborará a lista de candidatos à eleição. 

2.3.  Votação 

2.3.1.  Poderá votar qualquer filiado da Seção Regional Paraná do 

PMI, que estiverem em dia com suas obrigações; 

2.3.2.  A eleição será realizada por voto online e homologada pelo 

PMI®, conforme cronograma abaixo.  

2.4.  Promulgação dos Resultados 

2.4.1.  A apuração dos votos online será acompanhada pela 

Comissão Eleitoral, e os resultados serão divulgados conforme 

calendário abaixo, que encerrará as eleições 2020. 

2.5.  Calendário 

ID ATIVIDADE INÍCIO FIM 
 

 

1 Publicação do Edital de Eleição 01/Set 01/Set  

2 Apresentação de Credenciais 02/Set 12/Set  

3 Revisão das Credenciais pelo Comitê 13/Set 18/Set  

4 Obtenção da Lista de Filiados para a eleição 21/Set 21/Set  

5 Publicação da Lista de Candidatos 22/Set 22/Set  

6 Eleição Eletrônica 10/Out 20/Out  

7 Publicação do resultado das eleições no site 23/Out 23/Out  

8 Posse da Diretoria Eleita 23/out 23/out  

  

2.6. Vigência do Mandato de Vice Presidente Administrativo e Conselho 
Fiscal 

O mandato de Vice Presidente Administrativo e do Conselho fiscal terá início 
em 01/01/2021 e encerrará em 31/12/2023. 

Curitiba, 01 de setembro de 2020. 
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