ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO EDITAL Nº01/2016 DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL/ISSEM
O Presidente do Conselho de Administração do Issem e a Presidente da Comissão Eleitoral, tornam público
que estão abertas as inscrições para o Processo Eleitoral, estabelecem calendário e dão outras providências.
1. DOS CARGOS
Três (3) vagas para conselheiro titular e 3 (três) vagas para conselheiro suplente para o Conselho de
Administração e 3 (três) vagas para conselheiros titulares para o Conselho Fiscal do Issem.
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
Poderão se candidatar ao cargo de conselheiro para o Conselho de Administração, e Conselho Fiscal os
servidores públicos que possuam a condição de segurado do ISSEM, dos órgãos dos Poderes Executivo e
Legislativo do Município de Jaraguá do Sul, suas autarquias e fundações públicas, desde que atendam os
seguintes requisitos:
a) ser servidor estável ativo ou inativo,
b) ter concluído estágio probatório até a data da publicação deste edital.
c) possuir conhecimentos necessários para desempenhar as atribuições de conselheiro.
d) ter reconhecida capacidade na área contábil para o Conselho Fiscal.
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS
a) acessar o endereço do Portal da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, definido no edital;
b) efetuar login de acesso do funcionário e clicar no botão de inscrição dos candidatos;
c) – preencher os campos de pseudônimo/apelido e vaga pretendida;
d) – inserir foto de rosto, individual e recente.
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA VOTAÇÃO
Acessar o endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br/eleicaoissem no Portal da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, efetuar login de acesso, clicar no botão “VOTE AQUI”, selecionar um candidato para o Conselho de
Administração e um para o Conselho Fiscal e finalizar a votação clicando no botão “CONFIRMAR”.
5. DOS PRAZOS
Inscrição dos candidatos: 08/08 a 24/08/2016, início à 00h do primeiro dia de inscrição, até às 23h e 59min e
59seg do último dia de inscrição no site www.jaraguadosul.sc.gov.br/eleicaoissem
Publicação da relação dos candidatos aptos e inaptos: 26/08/2016.
Impugnações: 29 e 30/08/2016.
Publicação da nominata dos candidatos aptos a participar do processo eletivo: 1º/09/2016.
Processo eletivo: 12, 13 e 14/09/2016, com início à 00h do primeiro dia de votação, até as 23h e 59min e 59seg
do terceiro dia de votação.
Publicação do resultado da votação: 15/09/2016.
Recursos: 16 e 19/09/2016.
Publicação dos eleitos : 20 de setembro de 2016.
Posse: até 20/10/2016.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
Locais de publicação: sites do ISSEM e da Prefeitura Municipal.
Cópia do Edital: íntegra do Edital nos sites do ISSEM e da Prefeitura Municipal.
Contato: Secretaria Eleitoral, com Ana Lúcia, no Issem, Rua Walter Marquardt, 623 | Vila Nova | Centro
Comercial Vasel – Sala 05 /Jaraguá do Sul – SC CEP: 89259-565 | Telefone: (47) 3270- 3956 | E-mail:
analucia@issem.com.br
Jaraguá do Sul, 4 de agosto de 2016.
Clarice Inês Dalcanali
Presidente da Comissão Eleitoral

Egon Lotário Jagnow
Presidente do Conselho de Administração/Issem

