Edital Nº 001/2016 - SBZ

O Prof. Dr. Iran Borges, Presidente da Sociedade Brasileira
de Zootecnia (SBZ), no uso de suas atribuições legais e estatutárias
baseadas nos artigos 11, que trata da composição da Diretoria
Executiva da SBZ e suas funções, e 25, que estabelece o processo
de eleição e posse do 3º Vice-Presidente, torna-se público o
seguinte:

1º - Ficam abertas as inscrições para eleição do 3º Vice-Presidente da SBZ até 20/06/2016;
2º - As inscrições de candidaturas deverão ser efetivadas na sede da RBZ pessoalmente ou via
correio (carta registrada ou SEDEX);
3º - É condição de elegibilidade que o candidato possua diploma de nível superior e seja
associado há pelo menos 12 (doze) meses até a data de registro de sua candidatura, e ainda que esteja
em dia com as suas obrigações junto à SBZ. O certificado de sócio poderá ser obtido no site:
www.sbz.org.br;
4º - O candidato deverá apresentar petição junto ao Presidente da SBZ solicitando a
homologação de sua candidatura;
5º - O candidato deverá apresentar, por escrito, uma proposta de Plano de Trabalho para Gestão
da SBZ;
6º - O candidato deverá apresentar documento de uma instituição de ensino e ou pesquisa
assumindo o compromisso de apoiar o sócio para função de Coordenador da 55ª Reunião da Anual da
SBZ;
7º - A candidatura somente será validada depois do parecer favorável emitido pela Comissão
Eleitoral e respectiva homologação pelo Conselho Deliberativo da SBZ;
8º - O Candidato deverá apresentar aos associados a sua Proposta de Gestão para SBZ e
também a proposta da Comissão Organizadora para realização da 55ª Reunião da Anual da SBZ na
Assembleia Geral Ordinária durante a 53ª Reunião Anual da SBZ em Gramado - RS, no período de 01 a
04 de agosto de 2016, em data em horário a serem estabelecidos pela comissão organizadora local;
9ª - O processo de votação nos candidatos para função de 3º Vice-Presidente ocorrerá por
votação via correio postal ou por meio do site da SBZ. O período de votação será de 30 dias e ocorrerá
entre 25 junho a 15 de julho de 2016. Será dada ampla divulgação ao processo eleitoral;
10° - O candidato eleito será empossado como 3º Vice-Presidente durante Assembleia Geral
Ordinária ou na primeira Reunião da Diretoria, após ao encerramento do processo eleitoral.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2016.

Prof. Dr. Iran Borges
Presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia – SBZ.

