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ELEIÇÕES NA SIAS 
 

 

Conforme edital publicado em 19/03/2015 no site da SIAS e enviado aos Participantes e 

Assistidos na mesma data, neste ano haverá eleições na SIAS para o preenchimento de vagas 

nos conselhos Deliberativo e Fiscal. 

 

 

A inscrição poderá ser feita no período de 03 de junho de 2015 a 02 de julho de 2015 

 

 

As vagas destinam-se a representantes dos participantes e assistidos nos conselhos da SIAS, a 

saber: 

 

 Conselho Deliberativo: 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes; 

 Conselho Fiscal: 1 (um) membro efetivo e 1 (um) membro suplente. 

 

As inscrições deverão ser feitas por chapas (titular e suplente). 

 

Os requisitos para concorrer aos cargos são: 

 

a) Possuir comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

 

b) Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

  

c) Não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da seguridade social, 

inclusive da Previdência Complementar ou como servidor público; 

 
d) Não ter sofrido penalidade administrativa por infração ao Código de Conduta e Ética desta 

entidade ou normativo equivalente das patrocinadoras; 

 
e) Não ser empregado da SIAS; 

 
f) Ter formação de nível superior; 
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g)  Possuir (02) dois anos ininterruptos como participante dos planos de benefícios 

previdenciários administrados pela SIAS; 

 

h) Não ser litigante ou não ter litigado em processos administrativos ou judiciais que 

envolvam qualquer uma das Patrocinadoras ou Instituidores; 

 
i) Possuir certificação de capacitação profissional emitido por órgão certificador profissional 

devidamente regulamentado ou assumir compromisso de buscar a certificação no prazo 

máximo de 1 (um) ano a partir da posse. 

 

A certificação pode ser obtida por experiência ou por prova, cujo conteúdo programático esta 

disponível no site da SIAS. 

 

Para maiores informações sobre o processo eleitoral, os interessados devem acessar o portal da 

SIAS (www.sias.org.br) onde terão detalhes sobre regulamento, registro de inscrição, 

declarações, termo de responsabilidade etc. ou solicitar mais informações à Comissão Eleitoral, 

através do e-mail: comissao.eleitoral@sias.org.br e dos telefones (21 2505-0068 ou 0800-282-

9647). 

 

 

RJ, 26/05/2015 

DIRETORIA EXECUTIVA 
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