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EDITAL nº 01/2018 
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

PARA A DIRETORIA DA AAMFC 
GESTÃO 2018-2020 

 
A presidente da Comissão Eleitoral da Associação Alagoana de Medicina de 

Família e Comunidade (AAMFC), filiada a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade (SBMFC), no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 44 do estatuto 
social, convoca, por este edital, o processo eleitoral para a diretoria da AAMFC para a 
gestão 2018-2020: 

1 - A comissão eleitoral foi constituída conforme determina o artigo 43 do estatuto 
da AAMFC; 

2 - Poderão constituir chapa para a Diretoria da AAMFC qualquer grupo de sócios 
quites com a AAMFC/SBMFC e com residência fixa em Alagoas; 

3 - O período para inscrição de chapas será de 18 de abril de 2018 a 18 de maio de 
2018, na sede da Sociedade de Medicina de Alagoas (SMA), à Rua Barão de Anadia, nº 5, 
Centro, CEP 57020-630, Maceió-AL, das 09 às 17h. As inscrições serão feitas através de 
formulário de inscrição próprio, cujo modelo se encontra disponível para impressão através 
da página de internet   www.aamfc.com.br  ou diretamente na sede da SMA. No ato da 

inscrição, o representante da chapa deve apresentar o formulário com todos os campos 
devidamente preenchidos, contendo ainda a assinatura de todos os componentes da chapa 
e exigir, no ato da entrega, o recebimento do comprovante registro de inscrição da chapa; 

4 - Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: a) ser sócio quite da 
SBMFC; b)ser residente em Alagoas; e c)não ser membro da Comissão Eleitoral; 

5 - A assinatura do candidato, integrante da chapa, no formulário de inscrição, 
implica na aceitação e concordância com todos os termos e regras estabelecidos neste 
Edital. 

6 - Estarão aptos a votar os sócios filiados e quites com as suas obrigações com a 
AAMFC/SBMFC até o dia 10 de junho 2018; 

7 - As votações ocorrerão exclusivamente através de cédula oficial autenticada pela 
Presidente da Comissão Eleitoral e enviadas previamente em carta registrada, com porte 
pago, via empresa de Correios e Telégrafos, conforme previsto no artigo 46 do estatuto 
social; 

8 - A data limite para a postagem de devolução da cédula de votação, assinalando 
o voto do associado, com destino à Comissão Eleitoral, será o dia 10 de junho de 2018. 
Postagens efetuadas após essa data não terão os seus votos apurados; 

9 - Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples da totalidade dos 
votos ou, em caso de chapa única, obtiver a aclamação durante a Assembleia Geral 
Ordinária (conforme previsto no artigo 47 do estatuto da AAMFC); 

10 - A proclamação dos resultados eleitorais e a posse da nova diretoria serão 
realizadas durante a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de Junho de 
2018, no auditório da Sociedade de Medicina de Alagoas – SMA, situada à Rua Barão de 
Anadia, nº 05, Centro, CEP 57020-630, Maceió-AL, às 17h30min horas em primeira 
chamada com o mínimo de 2/3 dos sócios e às 18h, em segunda e última chamada, com 
qualquer número de associados, conforme determinado nos artigos 25 e 51 do estatuto 
social; 

11 - Casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral. 
 

Maceió, AL, 29 de março de 2018. 
Joelma Matias dos Santos 
Presidente da Comissão Eleitoral da Associação Alagoana de Medicina de Família e Comunidade (AAMFC) 
CRM-AL 4210 


