CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS
Edital de Convocação
Eleição para Diretoria Executiva, Conselheiros Federais Titulares e
Suplentes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais
O Presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL,
nos termos do disposto no art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018,
convoca os Técnicos Industriais de todo o Brasil para participarem das eleições
para Diretoria Executiva, Conselheiros Federais Titulares e Suplentes, mediante a
inscrição de chapas onde deverão constar os nomes do Presidente, VicePresidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização e
Normas, que compõem a diretoria executiva, acrescido dos nomes de 20 (vinte)
Conselheiros Federais, titulares e 20 (vinte) suplentes, vedada a inscrição de mais
de um Conselheiro titular e seu suplente por unidade da federação, que será
realizada no dia 22 de junho de 2018, das 09:00h às 17:00h, na sede na CNPL,
em Brasília, DF, no endereço sito SCS Quadra 02 Bloco D Edifício Oscar
Niemeyer - s/n 9º andar, nos termos do regulamento.
A inscrição das chapas será formalizada mediante requerimento dirigido
ao Presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) com a relação dos nomes
dos candidatos e demais documentos previstos em regulamento.
O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 18 de maio de 2018 e
se encerra no dia 28 de maio de 2018. A inscrição deverá ser feita na sede da
CNPL, em Brasília, DF, no endereço sito SCS Quadra 02 Bloco D Edifício Oscar
Niemeyer - s/n 9º andar, no horário de 09:00h às 17:00h.
O regulamento eleitoral completo está disponível no site da CNPL
www.cnpl.org.br
O aviso resumido do edital está publicado no Diário Oficial da União
(DOU) de 17 de maio de 2018, Seção 3, Página 161.
Brasília, 17 de maio de 2018.
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