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EDITAL 

- REGISTRO DE CANDIDATURAS / ELEIÇÕES SBEM SANTA CATARINA 2018 - 

 
A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 
REGIONAL SANTA CATARINA – SBEM/SC, nos termos dos artigos 42 a 49 do 
estatuto social, dá início ao processo eleitoral dos cargos eletivos da entidade 
(Diretoria e Conselho Fiscal) para o biênio 2019/2020, que se realizarão em pleito 
único, no dia 31 de Agosto de 2018, às 20 horas, no auditório Ático da Associação 
Catarinense de Medicina, em Florianópolis. 
Fica aberto o prazo de registro de candidatura, a contar da publicação deste Edital, 
encerrando-se às 18 horas do dia 2 de agosto de 2018, o que deverá ser feito junto à 
Comissão Eleitoral, na sede da SBEM/SC e no horário de expediente da entidade, 
observado prazo estabelecido, devendo constar a composição completa, com nome, 
qualificação, assinatura e cargo em disputa de cada ocupante, em documento único 
(modelo anexo). 
 
Para conhecimento geral, ressaltam-se alguns artigos do Estatuto da SBEM/SC, que 
dizem respeito às Eleições: 

 
Art. 49. São condições gerais de elegibilidade: 

I - ser associado portador do título de especialista emitido pela SBEM, admitido há pelo 
menos dois anos antes da eleição;  

II - Estar em dia com suas obrigações financeiras para com a SBEM, comprovada pela 
quitação das anuidades do ano em curso e dos anos anteriores e no gozo de seus 
direitos estatutários. 

 

Art. 6º. (...) 

§ 1º Os associados especialistas e associados graduados devem filiar-se 
concomitantemente à Associação Médica Brasileira, com a qual a SBEM mantém 
convênio de cooperação e reconhecimento de especialidade médica. 

 

Art. 45. O processo eleitoral, além de outras instruções e regras estabelecidas pela 
Comissão competente, obedecerá às seguintes normas:  

I - não há vinculação de chapas de candidatos à Diretoria e ao Conselho Fiscal, 
considerando-se eleições distintas; 

II - cada candidato somente pode disputar um único cargo e participar de uma única 
chapa; 
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III - em qualquer caso, o candidato poderá ser reconduzido para o mesmo cargo uma 
única vez, sendo coincidentes os mandatos de todos os cargos eletivos; (...) 

VII - O candidato deverá formalizar declaração de compromisso de independência no 
exercício do mandato, com observância das disposições do Código de Ética Médica 
referidas no parágrafo 3º do art. 25 deste estatuto. (Art. 32. § 3º Os membros da Diretoria 
Nacional não poderão exercer o mandato com interação ou dependência, relações ou 
vínculos vedados pelo Código de Ética Médica, inclusive com seguradoras ou 
administradoras de planos ou convênios de saúde.)  

 

Art. 46. Cabe ao candidato que encabeçar a chapa providenciar o registro das 
candidaturas junto à Comissão Eleitoral, devendo constar a composição completa, 
com nome, qualificação, assinatura e cargo em disputa. 

 

Dessa forma, o candidato que encabeçar a chapa deverá, antes de submetê-la a 
registro, confirmar se os candidatos que a integram preenchem os seguintes requisitos: 
(i) adimplência; (ii) título de especialista emitido pela SBEM; (iii) já não esteja o 
candidato exercendo o 2º mandato do cargo para o qual pretende concorrer; (iv) 
sejam os candidatos associados à AMB, por meio de suas afiliadas Regionais,  e 
estejam quites com seus cofres. 

A formal convocação para as Eleições será realizada dentro em breve. 

Florianópolis, 19 de julho de 2018. 
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