FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA
Filiada a Confederação Brasileira de Ginástica
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EDITAL
DATA: 05/02/2021
ASSUNTO: PROCESSO ELEITORAL
ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS

FEDERAÇÃO BAIANA DE GINÁSTICA - FBG
Edital de Convocação para eleição da Comissão de Atletas
A Presidente da Federação Baiana de Ginástica - FBG, no uso de suas atribuições
estatutárias, convida as instituições Filiadas e aos (as) senhores (as) ginastas registrados (as)
nesta Federação, para a eleição dos membros da Comissão de Atletas, a ser realizada no dia
13 de fevereiro de 2021, nos termos a seguir:
1. A Eleição ocorrerá entre as 08:00h (oito horas) da manhã até 22:00h (vinte e duas
horas) do dia 13 de fevereiro de 2021 (horário de Brasília), através do site
https://federacaobahianaginastica.com.br/.
2. As inscrições das chapas poderão ser realizadas das 08h00 (oito horas) da
manhã do dia 06 de fevereiro de 2021 até as 18h00 do dia 10 de fevereiro de
2021, perante a Federação Baiana de Ginástica, mediante envio de formulário
disponibilizado no Portal FBG, para o e-mail oficial da FBG:
federacaobahianadeginastica@yahoo.com, enviando carta de indicação da
respectiva Filiada que a(o) ginasta representa, comprovando seu vínculo e sua
quitação com a Entidade, currículo esportivo do(a) ginasta e uma foto para
divulgação.
3. O Comitê Eleitoral terá um prazo de 24 horas para deliberar a respeito dos
recursos e pedidos de impugnação, consignando a solução em documento que
será anexado ao relatório final do Processo Eleitoral, ficando a promulgação da
chapa vencedora suspensa até a solução final das situações pendentes.
4. Não serão computados recursos verbais ou realizados por pessoa não habilitada
para tal procedimento. Somente serão considerados habilitados para a
impetração dos recursos previstos acima, os próprios candidatos à Comissão.
5. A divulgação dos eleitos ocorrerá até as 18 horas do dia 15 de fevereiro de 2021.
6. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone: (71) 98432-8888.

Evelin de Oliveira Lobo Sousa
Presidente FBG
Obs.: A Ficha de Inscrição no Portal FBG deve ser impressa, preenchida com letra de forma e assinada,
escaneada em formato PDF, padrão A4 e enviada no e-mail acima.
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