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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM EM HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA - SBHCI 

 

O Departamento de Enfermagem em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (D.E.H.C.I.) da 

Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), nos termos de seu 

Regimento Interno, vem dar ciência a seus Associados com direito a voto e convocá-los para as 

eleições dos cargos eletivos do D.E.H.C.I., bem como publicar as normas para a eleição da gestão 

2022-2023.  

Em virtude do cenário atual da pandemia por COVID-19, foi decidido pelo D.E.H.C.I., com o aval da 

diretoria da SBHCI, que as eleições ocorrerão exclusivamente de forma eletrônica, através de link 

no site da SBHCI (www.sbhci.org.br). 

Para estar apto a votar e a se candidatar para os cargos eletivos do D.E.H.C.I., o associado deve: 

a) ser membro do D.E.H.C.I.; 

b) estar em dia com suas obrigações com a Tesouraria do D.E.H.C.I., no que se refere ao 

exercício de 2020; 

Eleição da Diretoria 

a) Cargos: 

a. Presidente 

b. Diretor Administrativo 

c. Diretor Científico 

d. Diretor de Qualificação Assistencial 

e. Diretor de Educação  

f. Diretor de Comunicações 

g. Diretor de Eventos Regionais  

 

O candidato a presidente do D.E.H.C.I. deverá, no primeiro dia do mês de início do processo eleitoral, 

comprovar ser associado há, pelo menos, 01 (um) ano. Obrigatoriamente um dos candidatos aos 

cargos de Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Científico, Diretor de Qualificação Assistencial, 
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Diretor de Educação, Diretor de Comunicações e Diretor de Eventos Regionais, das respectivas 

chapas deverá residir há, pelo menos, 12 (doze) meses na cidade da sede da SBHCI.  

 

Cada associado poderá se candidatar a um único cargo. 

 

Os candidatos para os cargos da Diretoria deverão organizar a(s) chapa(s) contendo os nomes de 

todos os candidatos, acompanhadas da anuência por escrito de cada um dos componentes. 

 

Cronograma 

o 22/11/2021 publicação do Edital de Convocação Eleitoral no site da SBHCI. 

o 23/11/2021 a 25/11/2021 prazo para inscrição das chapas da diretoria, 

impreterivelmente até às 16h00 do dia último dia. Excepcionalmente, em razão da 

pandemia por COVID-19, a composição da(s) chapa(s) deve ser enviada através do 

e-mail eleicoes@sbhci.org.br, acompanhada da anuência por escrito de cada um 

dos componentes.  

o 26/11/2021 parecer e proclamação, pela Diretoria do D.E.H.C.I, das chapas inscritas 

e/ou abertura de prazo para regularização das chapas. 

o 29/11/2021 prazo para que sejam sanadas as irregularidades, e envio, através do  

e-mail principal cadastrado no sistema de associados do D.E.H.C.I., do login e senha 

de acesso ao sistema de votação. 

o 30/11/2021 proclamação final das chapas inscritas. 

o 01/12/2021 a 03/12/2021 prazo para votação (início às 9h00 do primeiro dia e término 

às 16h00 do dia último dia). 

o 06/12/2021: divulgação do resultado das eleições dos cargos da Diretoria, da gestão 

2022-2023, no site da SBHCI. 

Orientações Gerais: 

As chapas para os cargos da Diretoria deverão seguir o cronograma que consta neste Edital. 
Somente serão aceitas chapas completas, com anuência por escrito de seus componentes, e sua 
inscrição deverá ser enviada até a data retro citada. 

O falecimento ou a desistência de algum dos componentes não prejudicará a elegibilidade da chapa 
que, se eleita, procederá ao preenchimento dos cargos vagos. 

Serão assegurados ao associado o sigilo e a inviolabilidade do voto. 
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A apuração dos votos será realizada por meio eletrônico, acompanhada pela Gerência da SBHCI e 
por um membro da diretoria atual do DESBHCI, e terá início logo após o encerramento da votação. 

Em caso de empate, será considerada vencedora a chapa cujo candidato a Presidente apresentar o 
maior número de anos como associado do DESBHCI. 

Os assuntos que restaram omissos serão resolvidos pela diretoria atual do departamento de 

enfermagem em tempo hábil para o cumprimento dos prazos estipulados. 

Informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail eleicoes@sbhci.org.br. 

 

São Paulo, 22 de novembro de 2021. 

 

 

Departamento de Enfermagem em Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da SBHCI 
Ana Maria Teixeira Pinto Ambrogi 

Presidente 
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