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EDITAL PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA, DELEGACIAS, RPH E 

CONSELHO FISCAL DA ANPUH-PB – BIÊNIO 2016-2018. 

 

 

Paraíba, 1º de junho de 2016. 

 

Prezada(o)s colegas:  

Através do presente Edital, tornamos públicas as normas que deverão 

reger o processo eleitoral destinado a renovar a Diretoria, Delegacias e 

Conselho Fiscal da ANPUH-PB para o biênio 2016-18.   
 

1. O processo eleitoral para o biênio 2016-2018 envolve a escolha de 

nomes para preencher os seguintes cargos, com mandato de dois 

anos: 

 Diretor  

 Vice-Diretor  

 Secretário Geral  

 2º Secretário  

 1º Tesoureiro  

 2º Tesoureiro  

 Delegacia (Cajazeiras) 

 Delegacia (Campina Grande) 

 Delegacia (Guarabira) 

 Delegacia (João Pessoa)  

 Editores da Revista Paraibana de História (2 membros) 

 Conselho Fiscal (3 membros); 

 

2. Só podem votar e ser votados os associados em dia com o 

pagamento da anuidade 2016; 
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2.1. Para tal finalidade, a Tesouraria divulgará a listagem dos 

sócios em dia no momento da eleição; 

3. As chapas concorrentes aos cargos da Diretoria e Conselho Fiscal 

devem fazer sua inscrição pelo endereço eletrônico 

anpuhpb@hotmail.com até às 22:00 h do dia 25 de junho de 2016, 

apresentando requerimento (Anexo I) e carta-programa (Anexo 

II); 

4. A Comissão Eleitoral irá deferir as chapas inscritas e fará a devida 

divulgação, a partir do dia 27 de junho de 2016. 

4.1. Após a divulgação do deferimento, as chapas poderão 

encaminhar suas Cartas-Programa para o conjunto dos 

associados, através do endereço eletrônico da ANPUH-PB; 

4.2. Caso as chapas inscritas solicitem, poderão ser realizados 

debates, organizados pelas Delegacias da ANPUH-PB; 

5. A votação será realizada através consulta eletrônica, pela página 

da ANPUH-Brasil, entre os dias 01º e 20 de julho de 2016. Para 

efetuar a votação, o associado da ANPUH-PB deverá acessar a 

“área do associado” no link http://site.anpuh.org/index.php/login; 

6. Os resultados das eleições serão consignados em Ata de Apuração 

e amplamente divulgados entre os associados; 

7. A homologação da Ata de Apuração ocorrerá na Assembleia Geral 

da ANPUH-PB, do dia 21 de julho de 2016, nas dependências do 

Centro de Humanidades da UEPB, cidade de Guarabira; 

8. Os membros da Diretoria eleita da ANPUH-PB tomarão posse na 

cerimônia de encerramento do XVII Encontro Estadual de 

História, no dia 22 de julho de 2016, na cidade de Guarabira; 

9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral; 

mailto:anpuhpb@hotmail.com
http://site.anpuh.org/index.php/login
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CALENDÁRIO ELEITORAL 

  

25/06/2016 Data final para inscrição das chapas concorrentes. 

27/06/2016 
Homologação e divulgação das chapas e Carta-

Programa. 

De 01º a 

20/07/2016 

Eleição da nova diretoria no XV Encontro Estadual 

de História. 

21/07/2016 
Apuração dos votos e divulgação da Ata com os 

resultados da eleição 

22/07/2016 

Posse da nova Diretoria na cerimônia de 

encerramento do XVII Encontro Estadual de 

História, na cidade de Guarabira. 

  

 

A Comissão Eleitoral 

Mozart Vergetti de Menezes (UFPB) 

Jorilene Barros da Silva Gomes (SEE-PB) 

José Luciano de Queiroz Aires (UFCG) 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA ELEIÇÃO DA 

DIRETORIA DA ANPUH-PB (2016-2018) 

  

Srs. Membros da comissão eleitoral, 

 

Solicitamos a inscrição da chapa (nome da chapa) 

___________________________________________________ para a 

eleição da diretoria da ANPUH-PB, biênio 2016 -2018, a ser eleita entre 

os dias 01º a 20 de julho de 2016, através da página eletrônica da 

ANPUH-Brasil e posse durante o XVII Encontro Estadual de História, 

nas dependências do Centro de Humanidades da Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB), na cidade de Guarabira-PB. 

A chapa tem os seguintes membros, expostos de acordo com os 

cargos que irão ocupar, títulos acadêmicos, instituições a que estão 

vinculados e com as referidas assinaturas: 
 

Diretor –  _                           (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____                     

Vice-Diretor –                    (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

1º Secretário                    (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

2º Secretário –                    (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

1º Tesoureiro –                    (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

2º Tesoureiro –                    (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 
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Delegado (Cajazeiras) –          

(INSTITUIÇÃO) assinatura        _____ 

Delegado (Campina Grande) –         

(INSTITUIÇÃO) assinatura        

Delegado (Guarabira) –                  (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

Delegado (João Pessoa) –                 (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

 

Editores da Revista Paraibana de História –  

                            (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

                            (INSTITUIÇÃO) 

assinatura        _____ 

 

 

Conselho Fiscal –  

          (INSTITUIÇÃO)  

assinatura        _____ 

          (INSTITUIÇÃO)  

assinatura        _____ 

          (INSTITUIÇÃO)  

assinatura        _____ 
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ANEXO II 

 

Carta programa solicitada no edital eleitoral. 

 


