
 
GVIVE – ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS, EX-COLABORADORES E AMIGOS DO 
SISTEMA DE ENSINO VOCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

     

CONVOCAÇÃO E REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 2018-2020 

     
Em conformidade com os parágrafos 6º e 7º do artigo 15 do estatuto da GVive, o mandato da atual diretoria da Associação 
(2016/2018) encerra-se em 30 de junho de 2018. 

  Deve-se proceder, portanto, no mês de junho de 2018, às eleições para os cargos da diretoria da Associação para o 
período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2020. 

   
A eleição se dará no dia 30 de junho de 2018, das 14:00 às 17:00 horas, em local ainda a ser divulgado. 
   
A inscrição de chapas para a nova Diretoria da GVive ocorrerá a partir do dia 31 de maio de 2018 e se encerrará no dia 27 
de junho de 2018, 48 horas antes do dia da eleição. 

   
Para participar da votação, da candidatura e inscrição das chapas torna-se necessário ser associado ou se associar até 
o final do dia 27 de junho de 2018 (horário de Brasília).   

   
A inscrição de chapas deverá ser encaminhada para o e-mail da associação  gvive@gvive.org.br  , a partir da publicação 
deste edital até o final do dia 27de junho de 2018 (horário de Brasília). 
   
Os cargos inscritos na chapa deverão estar de acordo com o que rege o estatuto da associação em seus artigos 9º ao 
14º. 
   
  Para a eleição da nova diretoria estarão aptos para votar os sócios fundadores da associação e os demais associados 
já devidamente cadastrados até o final do dia 27 de junho de 2018 (horário de Brasília). 
   
A inscrição de associado deverá ser requerida através do site da 
associação  www.gvive.org.br  ,  http://gvive.org.br/associados/ficha-de-inscricao/  ,ou para o e-
mail  gvive@gvive.org.br  até o final do dia  27 de junho de 2018  (horário de Brasília). 
     
Parágrafo único  – Cada associado tem direito a um voto e a decisão das eleições será tomada pela maioria simples dos 
associados dos votos apurados. 
   
Todos os associados receberão por e-mail uma cópia deste comunicado em forma de convocação. 
   
Este edital estará disponível para consulta no site da associação  www.gvive.org.br  ou  na página do 
Facebook:  https://www.facebook.com/gvivevocacionaloficial 
   
Nos colocamos à disposição para dirimir possíveis dúvidas pelo e-mail já citado ou pelo site da associação em Fale com 
a GVive:http://gvive.org.br/fale-com-gvive-2/. 
     
Atenciosamente, 
   
A Diretoria 
   
GVive – Associação de Ex-Alunos e Amigos do Vocacional 
   
www.gvive.org.br 
 


