ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE DEFESA DA SAÚDE – AMPASA
_________________________________________________________________
Edital de Convocação das Eleições – AMPASA
O Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde –
AMPASA, Jairo Bisol, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
especialmente a prevista no artigo 41 do Regimento Interno, CONVOCA
ELEIÇÕES para o dia 29 de junho de 2013, para escolha dos membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal da AMPASA.
As eleições dar-se-ão de forma eletrônica conforme nos termos do § 4º do artigo 48
do Regimento Interno, o voto eletrônico poderá ser dado durante os 5 (cinco) dias
imediatamente antecedentes ao da eleição, iniciando-se às 9 (nove) horas do dia 24
de junho de 2013 até às 18 (dezoito) horas do dia 29 de junho de 2013, horário
oficial de Brasília devendo os votos serem encaminhados para o endereço:
raquelo@pgr.mpf.gov.br
As inscrições das candidaturas deverão ser feitas junto à Presidência da Comissão
Eleitoral, com sede no SAF Sul, Quadra 04, conjunto C, bloco A, sala AC-03,
Cobertura, Brasília (DF).
Ficam todos cientificados de que o prazo para registro de candidaturas se
encerrará no dia 21, na sede da Comissão Eleitoral, às 18 (dezoito) horas, e deverá
atender às normas estatutárias e regimentais.
A Comissão Eleitoral está formada com as seguintes associadas: Raquel Elias
Ferreira Dodge (MPF – raqueldodge@pgr.mpf.gov.br), Cláudia Fernanda Oliveira
Pereira (MPTCDF – cfop01@gmail.com) e Catia Gisele Martins Vergara (MPDFT,
catiav@mpdft.mp.br), a secretaria da Comissão atende no nº 0xx610-31055614
E para que todos os associados tomem conhecimento, é publicado o presente
Edital, na forma estatutária e regimental, o qual deverá ser divulgado na sede da
AMPASA, na página da Associação na internet, bem como remetida cópia por via
eletrônica aos Ministérios Públicos Estaduais, do Distrito Federal e Territórios e da
União.
Brasília, 14 de junho de 2013.
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