EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Sanepar de Previdência e
Assistência Social – FUSAN, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA
ELEIÇÕES para membros do CONSELHO DELIBERATIVO (1 titular e 1 suplente) e
CONSELHO FISCAL (1 titular), em pleito a ser realizado entre os dias:

Início: 14.05.2018 – 08hrs.
Encerramento: 17.05.2018 – 17:30hrs.
Poderão candidatar-se os participantes que preencham todos os seguintes requisitos,
conforme Estatuto da entidade e Regimento Eleitoral aprovado pelo Conselho
Deliberativo:
I. Estar a serviço efetivo da Sanepar, da Fusan ou da Fundação de Assistência pelos
últimos 10 (dez) anos, até 20 de fevereiro de 2018;
II. Possuir 10 (dez) anos de contribuição à Fusan;
III. Ter formação de nível superior;
IV. Comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou auditoria;
V. Não ter sofrido punição administrativa por infração da legislação da seguridade
social, como servidor público ou em sua relação de emprego com uma das
Patrocinadoras, desde que, tal punição seja decorrente de inquérito em que tenha sido
garantido o direito de defesa;
VI. Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado.
Adicionalmente, os candidatos eleitos da Fusan deverão submeter-se, no prazo
máximo de um ano a contar da posse, à certificação profissional nos termos da lei,
conforme disposto no Regimento Eleitoral.
Os candidatos poderão inscrever-se ao pleito entre os dias 05 e 15 de março de 2018,
das 08:00hrs às 17:30hrs, mediante requerimento e documentos comprobatórios a
serem encaminhados à Sede da Fundação Sanepar, aos cuidados da Comissão
Eleitoral. As orientações para a inscrição do candidato e de todo o processo eleitoral
estão contidas no Regimento Eleitoral, que se encontra disponível na Intranet da
Sanepar e Fundações Sanepar, Internet das Fundações Sanepar e no aplicativo.
Seguindo o exemplo de anos anteriores, todo o processo de votação será eletrônico,
mediante o envio de senhas e a liberação do sistema no dia da eleição.
A sua participação fortalece o processo de governança dentro da Fundação Sanepar.
Curitiba, 26 de fevereiro de 2018.
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