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NORMAS ELEITORAIS 2021 
 
A Assembleia Geral da Sociedade de Previdência Complementar da PrevUnisul, nos termos 
do Art. 26 e 54 do Estatuto, convida os participantes Ativos e Assistidos, que estejam em 
gozo de seus direitos estatutários, para se inscreverem a fim de participar do processo de 
eleição para a composição de vagas para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal desta 
Entidade. 
 
Em decisão ocorrida na reunião realizada em 12 de agosto de 2021, às 09 horas, a 
Assembleia Geral deliberou que o processo de eleição, fica assim definido: 
 

1. Do período de inscrição:  
As inscrições estarão abertas das 12 horas do dia 13/08/2021 até às 17 horas do dia 
19/08/2021; 
 

2. Da inscrição:  
A inscrição pode ser feita diretamente na sede da Entidade, em Tubarão (Rua Vigário 
José Poggel, 500 – sala 103 – Bairro Dehon - prédio do Sinpaaet), ou enviada por e-mail 
para o endereço: contato@prevunisul.com.br, desde que obedecido o prazo 
determinado no item 1 acima, por meio do encaminhamento dos documentos listados 
a seguir;  
 

3. Dos documentos necessários: 
3.1 – Preenchimento de Formulário de Inscrição, disponível no site da Entidade 
(www.prevunisul.com.br); 

3.2 – Curriculum vitae, que comprove experiência nas áreas financeira, administrativa, 
contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 

 

4. Da eleição:  
Com a nominata dos candidatos inscritos que tiveram a documentação aprovada, a 
Assembleia Geral procederá à eleição aos que apresentarem, preferencialmente, a 
seguinte qualificação: 
4.1 – Certificação, comprovada, nos termos da Resolução CNPC nº 19, de 30/03/2015 e 
da Instrução Previc nº 28, de 12/05/2016; 

4.2 – Exercício, comprovado, nas atividades de Conselheiro Deliberativo e/ou Fiscal em 
Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC. 

4.3 – Experiência, comprovada, nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, 
de fiscalização ou de auditoria. 

 
Para efeitos legais, segue em anexo, o calendário das etapas de análise dos documentos e 
aprovação final pela Assembleia Geral da PrevUnisul. 
 

Tubarão (SC), 12 de agosto de 2021. 
 

 
ALEX SANDRO SOTERO ISIDORO 
Presidente da Assembleia Geral 
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