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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

Gestão 2021 - 2022 

  

A Diretoria da  SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - Estadual do Rio de Janeiro 

(SOBED-RJ), no uso de suas atribuições, convoca os associados para as eleições ao cargo da 

Diretoria da SOBED-RJ,  composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º 

Tesoureiros eleitos, em mesma chapa, para um mandato de 02 (dois) anos (Gestão 2021-2022) 

e Eleição para Conselho Fiscal para um mandato de 02 (dois) anos (gestão 2021 – 2022).  

Em decorrência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020; Portaria n.º 467, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde; e a 

Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, o cenário brasileiro é crítico, o que está 

obrigando a alteração no método de trabalho e de vida de toda população, que precisa se 

adaptar aos dados que estão sendo causados pela pandemia (COVID-19). 

A Eleição será realizada por meio eletrônico, simultaneamente com todas as unidades estaduais 

da SOBED, dando início no dia 7 de setembro de 2020, às 9h00 com encerramento, dia 9 de 

setembro de 2020 às 17h00 (horário de Brasília). O resultado será apurado imediatamente após 

o encerramento do processo e divulgado no dia 9 de setembro, às 19h00.  

O processo eleitoral eletrônico está na conformidade da Lei 14.010/2020, que  dispõe sobre o 

Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no 

período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

A senha provisória será encaminhada para o e-mail cadastrado na SOBED. É de fundamental 

importância que os dados estejam atualizados no cadastro da SOBED – www.sobed.org.br,  para 

os métodos de verificação e segurança do processo. Para verificação no sistema, são necessárias 

as seguintes informações: 

 Nome completo 

 Data de Nascimento 

 CPF 

Ficam os Associados Titulares informados que só terão direito a votar e serem votados os que 

estiverem quites com suas obrigações estatutárias (anuidades e dados atualizados), até o dia 01 

de setembro de 2020, sendo certo que não será admitido voto por procuração.  

http://www.sobed.org.br/
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Para conhecimentos de todos, faz-se necessária a publicação deste Edital nas mídias da SOBED-

RJ: 

 Site 

 E-mail individual aos associados da Estadual 

 Midias Sociais 

 Rio de Janeiro, 9 de julho de 2020. 

 

 

DJALMA ERNESTO COELHO 

Presidente da SOBED-RJ 


