EDITAL DE ELEIÇÃO N. 01/2015
O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA – IBDFAM – Seção do
Espírito Santo, por seu presidente, em cumprimento a Resolução n.º
06/2013 do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM), convoca todos os sócios ativos (pessoas físicas), que
ostentem a condição de efetivos, residentes no Estado do Espírito Santo
que estejam em situação regular a participar da eleição da Diretoria
Estadual, designada para o dia 25/09/2015, no período das 09 às 17 horas,
nos seguintes locais e cidades do ES: 1) Núcleo de Práticas Jurídicas
(NUPRAJUR) da Universidade Vila Velha - UVV, situado na Av. Comissário
José Dantas de Melo, n.º 21, bairro Boa Vista – Vila Velha/ES (telefone: 273421-2104); 2) Escritório Ferreira & Goulart Advocacia e Consultoria, com
endereço na Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, n.º 11, Sl. 01, bairro
Centro – Guarapari/ES (telefone: 27-3262-8380); 3) Escritório Sischini &
Furlam Advogados, com endereço na Rua João Francisco Calmon, n.º
1.418, Loja 01, bairro Centro – Linhares/ES (telefone:27-3151-8881), com a
finalidade de eleger os candidatos aos cargos da Diretoria Estadual do
IBDFAM Espírito Santo, para mandato a ser exercido no biênio 2016 a
2018, sendo imprescindível ao exercício do voto a apresentação de cédula
de identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho ou
passaporte.
Os associados interessados a candidatar-se aos cargos da
Diretoria Estadual devem: a) compor chapa própria para tal fim, contendo
o nome completo dos candidatos, os cargos aos quais concorrem, os
números de inscrição dos associados, os endereços profissionais e
eletrônicos de cada qual; e b) endereçar o requerimento de registro da
respectiva chapa, subscrito pelo candidato à presidência da Diretoria
Estadual, ao presidente da Comissão Eleitoral temporária até às 18 horas
do dia 04/09/2015, através do email eleicoes@ibdfam.org.br .
O término do período eleitoral dar-se-á com a proclamação dos
eleitos durante a Assembleia Geral Ordinária que será realizada durante o
Congresso Nacional do IBDFAM.
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