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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇ
POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃ
R
BRASILEIRA DE PSICOLOGIA JURIDICA-AiiPJ
O Presidente da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica-ABPJ, ProP Dr' Aline Lobato
Costa, no uso de suas atribuições legais, deixa público, convocando os membros aptos para
inscrições de chapas, a eleição e posse da nova Diretoria da ABPJ, no dia 10 de Abril de
2015, conforme previsto no Estatuto da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica e o
disposto no presente Edital.
Art. 1° - A eleição dar-se-á por votação durante o I Congresso Internacional de Psicologia
Jurídica, a ser realizado de 8 à 11 de Abril de 2015, no Centro de Convenções Ronaldo Cunha
Lima, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, sendo a eleição no dia 10 de Abril de
2015, com início as 20:00 horas, findando às 23:00 horas, impreterivelmente.
Art. 2° - Poderão votar os membros aptos a voto, observando-se todos os artigos do Capítulo
II e em especial o art. 27 do Estatuto da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica.
Art. 3' - A votação se destina a eleger chapa completa, conforme o art. 12 do Estatuto, e mais

(três) membros para o Conselho Fiscal, como a seguir:
Presidente;
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Diretor Científico;
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Conselho Fiscal;
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Diretor e Vice-Diretor da Região Sudeste;
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Diretor e Vice-Diretor da Região Sul;
Diretor e Vice-Diretor da Região Centro-Oeste;
Diretor e Vice-Diretor da Região Norte;
Diretor e Vice-Diretor da Região Nordeste.
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Art. 4°- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Estatuto da
Associação Brasileira de Psicologia Jurídica.
Art. 5° - As inscrições das chapas serão feitas no dia 10 de Abril de 2015, durante o I
Congresso Internacional de Psicologia Jurídica (a ser realizado no Centro de Convenções
Ronaldo Cunha Lima, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, com início as 20:00
horas), mediante apresentação por escrito de chapa completa ao presidente, o qual estará na
ocasião presidindo a mesa, durante a assembleia de eleição e posse da Associação Brasileira
de Psicologia Jurídica-ABPJ.

João Pessoa, em 20/03/2015

Pê Mit
Aline Lobato Costa
Presidente da ABPJ
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O presidente deverá convocar a diretoria para uma reunião especifica para diS
organizar o processo de eleição e posse, conforme o Estatuto da Associação Brasileira de
Psicologia Jurídica-ABPJ.
A Diretoria Executiva da ABPJ confeccionará e lançará o Edital, lembrando que: a data da
eleição deverá ser marcada para um dos dias de realização do I Congresso Internacional de
Psicologia, ou seja, entre 8 e 11 de abril de 2015.
Cópia do Edital deverá ser afixada na sede da instituição e/ou publicada na imprensa local.
Membros da diretoria atual da ABPJ podem participar do processo eleitoral, bastando
apenas informar o presidente na assembleia de eleição e posse no momento da constituição
das chapas, sendo automaticamente desvinculados da gestão para candidatura.
No dia das eleições, o presidente deverá formalizar uma Ata relatando como ocorreram as
eleições, chapa(s) inscrita(s) e a nominata da chapa vencedora. A Ata e a lista de presença
devem ser registradas posteriormente em cartório para sua oficialização. Lembrando que: a
posse da nova diretoria deverá ocorrer no dia e momento da eleição sendo a ata produzida
referente aos atos de eleição e posse.

Atenção: Independente de haver apenas uma ou mais chapas para concorrer às eleições, todo
o rito do processo eleitoral deve ser seguido à risca.

Obs: Outras informações poderão ser obtidas no site: http://www.abpj.com.br

Ou ainda através do e-mail: contato@abpj.com.br

João Pessoa, em 20/03/2015
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Aline Lobato Costa
Presidente da ABPJ
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