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Curitiba, 07 de outubro de 2021. 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

De acordo com o disposto no artigo 24.º do Estatuto Social da Associação Paranaense de 

Medicina do Trabalho, APAMT, pelo presente Edital, convocamos todos os médicos do 

trabalho que estejam em pleno gozo de seus direitos, para a Assembleia Geral Ordinária 

(AGO), a ser realizada no dia 22 de novembro, às 18h30, em primeira convocação, com um 

terço dos membros quites; ou em segunda convocação, meia hora após a primeira, com 10% 

dos membros quites. A AGO será realizada de forma virtual, devido à pandemia provocada 

pela Covid-19.  Para participar é necessário efetuar sua inscrição através do link: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZElc-GtrDIuGNbR7IWWqXK-ZgRl_icwf6t5. As 

informações sobre o acesso serão enviadas no e-mail cadastrado no momento da inscrição. A 

AGO está sendo convocada para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020 e relatório 

anual e final do término de mandato (Biênio 2019/2020); 

 

2. Eleição do Conselho Fiscal para o Biênio 2022/2023. 

 

I – DA VOTAÇÃO 

Só poderão votar os Sócios Titulares e Colaboradores, admitidos na APAMT 6 (seis) meses 

antes da eleição. 

 

Só poderão ser votados os Sócios Titulares quites com mais de 12 (doze) meses de filiação 

antes da eleição. 

 

A votação será realizada por meio do site da APAMT, de forma secreta, e estará aberta apenas 

para associados adimplentes. O período de votação será de 18/11 a 22/11, até às 15h. Após 

esse horário, a votação será encerrada. Para votar, acesse:  https://apamt.org.br/  

 

II – DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

Os candidatos à eleição do Conselho Fiscal deverão se inscrever  até o dia 22 de outubro de 

2021. Para se inscrever, envie sua solicitação (ficha de inscrição anexa), assinada e 

digitalizada para o e-mail secretaria@apamt.org.br, anexando uma foto. 

 

As normas eleitorais encontram-se anexas ao presente Edital, conforme determina o capítulo V 

do Estatuto da APAMT. 

 

 

 
 

DR. EDEVAR DANIEL 
Presidente da APAMT 

Gestão 2021/2022 
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