
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 2ª ASSEMLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOJAF-BA DE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da ASSOJAF-BA, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo 

estatuto ora vigente, vem convocar os Associados para a 2ª Assembleia Geral Extraordinária 

do corrente ano, a ser realizada no dia 19/10/2020, às 17h, através do aplicativo ZOOM, 

mediante envio do link para os associados. Na oportunidade, será discutido e votado o 

seguinte: 

1- Instauração do Processo Eleitoral para a eleição da nova Diretoria e 

Conselho Fiscal da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais 

no Estado da Bahia para o biênio 2020/2022;  

 

2- Escolha da Comissão Eleitoral;  

2.1- Não poderão participar da Comissão Eleitoral os cônjuges, 

ascendentes, descendentes e colaterais de primeiro grau dos eventuais 

candidatos; 

2.2- Uma vez escolhida a Comissão Eleitoral, as inscrições das chapas serão 

realizadas mediante o envio dos dados dos candidatos contendo nome, 

profissão, estado civil, endereço, número do RG e do CPF/MF para o 

endereço de e-mail angelo_ferrao@hotmail.com , ou outro oportunamente 

divulgado pela Comissão Eleitoral, no período de 23/10/2020 a 03/11/2020. 

A divulgação dos inscritos será realizada no dia 09/11/2020;  

2.3- Somente poderão votar e ser votados associados regularmente 

inscritos e em dias com as suas contribuições até 03/11/2020, data de 

encerramento para a inscrição das respectivas chapas; 

2.4- Devido à pandemia do COVID-19, excepcionalmente, será admitida a 

votação via e-mail, a ser divulgado oportunamente pela Comissão Eleitoral;  

mailto:angelo_ferrao@hotmail.com


2.5- Deverá ser observado que, por disposição estatutária, as eventuais 

chapas que disputarão a diretoria devem ser encabeçadas por um 

associado oriundo da Justiça do Trabalho na Bahia; 

2.6- As eventuais impugnações das chapas deverão ser apresentadas à 

Comissão Eleitoral por escrito e assinadas, estando devidamente 

fundamentadas e acompanhadas de provas dos fatos motivadores da 

impugnação, via e-mail a ser divulgado oportunamente pela Comissão 

Eleitoral, no período de 09/11/2020 a 16/11/2020; 

2.7- As eleições ocorrerão em 20/11/2020 e o resultado do pleito será 

divulgado em 27/11/2020, mesma data em que se abre o prazo para 

eventuais impugnações, também devidamente fundamentadas e 

acompanhadas de provas, até 07/12/2020;  

2.8- Uma vez homologado o resultado do pleito, a posse da nova Diretoria 

ocorrerá em 14/12/2020; 

  

3- O que ocorrer. 

 

 

A primeira chamada será realizada às 17h15, a segunda chamada será às 17h30 

quando, então, os trabalhos serão iniciados e as deliberações colhidas, independentemente do 

número de associados presentes. 

 

 

 

Salvador, 08 de outubro de 2020. 

 

Ângelo Ferrão Carvalhal 

Presidente da ASSOJAF - BA 
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