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EDITAL Gabinete do Presidente nº 01/2022 
 
Edital de Convocação de Eleição para a Escolha da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da 
Associação de Pais do Colégio Sagrado Coração de Jesus – APCSCJ. 
 

O Presidente da Associação de Pais do Colégio Sagrado Coração de Jesus, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto da APCSCJ, CONVOCA A ELEIÇÃO para a escolha da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação de Pais do Colégio Sagrado Coração de Jesus 
– APCSCJ, para o mandato de 02 anos (julho de 2022 – junho de 2024). 

1. DATA DA ELEIÇÃO: 30 de maio de 2022. O início da votação será às 8hs (oito horas) e o 
encerramento às 18h (dezoito horas). 

2. DOS ELEITORES: 
- Pais ou responsáveis, devidamente reconhecidos, dos alunos matriculados no CSCJ – Ijuí/RS; 
- Cada associado tem direito a 1 (um) voto, facultado o direito ao pai, mãe de aluno ou responsável 
do aluno, independente do número de alunos matriculados na Escola. 
3. CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 
3.1. Pedido de inscrição de chapas: deve ser encaminhado à Comissão Eleitoral (com sede junto à 
Secretaria do CSCJ) até às 17h do dia 13 de maio de 2022, pelo email comissaoeleitoralapcscj@cscj-
ijui.com.br, cujo requerimento deve estar assinado pelos candidatos, fazendo constar os nomes 
completos dos candidatos a presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários, 1º e 2º tesoureiros e 
Conselho Fiscal titular (03 membros) e suplente (03 membros). Os candidatos a presidente e vice-
presidente devem enviar foto. 
3.2 Publicação nominal das chapas que se candidatarem: finalizado o prazo de inscrição de 
chapa(s), a Comissão Eleitoral publicará imediatamente a relação da(s) mesma(s).  
3.3. Prazo e procedimento para impugnação das chapas que se candidatarem: em até 1 (um) dia 
útil após a data da publicação poderá ser encaminhada à Comissão Eleitoral, de forma 
fundamentada. A Comissão Eleitoral analisa o pedido no mesmo dia e decide se acolhe ou não a 
impugnação. 
3.4. Homologação das chapas aptas à eleição.  
3.5. Da divulgação das propostas: a(s) Chapa(s) regularmente inscrita(s) pode(m) divulgar sua(s) 
proposta(s) a partir da publicação definitiva das chapas homologadas até o dia anterior ao da 
eleição. Esta divulgação será coordenada com a Comissão Eleitoral. 
3.6. Proclamação do resultado da eleição: a Comissão Eleitoral, no prazo de até 1 (um) dia útil após 
o encerramento da votação, proclama e publica o resultado.  
3.7. Prazo para impugnação do resultado da eleição: em até 2 (dois) dias úteis após sua publicação.  
3.8. Posse: 29 de junho de 2022.  
4. COMISSÃO ELEITORAL:  

- Joaquim Henrique Gatto - presidente 
- Rubia Wazlawick Vettorato - secretária 
- Taciane Kozloski 

5. NORMAS QUE REGEM O PROCESSO ELEITORAL: O presente processo eleitoral dar-se-á em 
conformidade com o Estatuto da Associação de Pais do Colégio Sagrado Coração de Jesus – APCSCJ. 
Ijuí/RS, 29 de abril de 2022.  
 

José Luis Moura 
Presidente da APCSCJ 
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