
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 17 - ABRIL/2021 
 

EDITAL DE ELEIÇÃO 
PARA VAGA NOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA SOCIEDADE IBGEANA 

DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS 
  
  

A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Deliberativo da Sociedade Ibgeana de 

Assistência e Seguridade - SIAS, entidade fechada de previdência complementar, inscrita 

no CNPJ n. 33.937.541/0001-08, com sede na Rua do Carmo, n. 11, 6º andar, Centro, Rio 

de Janeiro - RJ, CEP 20.011-020, com fundamento no art. 59 do Estatuto da SIAS e no art. 

3º, II e IV, do Regulamento Eleitoral, pelo presente Edital, CONVOCA todos os participantes 

e assistidos adimplentes com suas obrigações perante a SIAS (contribuições para os planos 

de benefícios e parcelas de empréstimo) e inscritos até o dia 31 de março de 2021 em 

qualquer dos planos previdenciários administrados pela entidade, para votar (se maiores de 

16 anos) e, se desejarem e preencherem os requisitos do art. 7º do Regulamento Eleitoral, 

disputar as seguintes vagas, com mandato para o quadriênio 2021/2025:  

 Conselho Deliberativo: 1 (uma) vaga; 
 Conselho Fiscal: 1 (uma) vaga. 

Os pedidos de inscrição de candidatos, a serem encaminhados, exclusivamente, por e-

mail à Comissão Eleitoral no endereço eletrônico comissaoeleitoral@sias.org.br, deverão 

ser realizados a partir do dia 26/04/2021 até o dia 07/05/2021, mediante o envio do 

Formulário de Inscrição subscrito pelo candidato (disponível em: 

www.sias.org.br/home/eleicao/), acompanhado dos documentos mencionados no art. 10, § 

3º, do Regulamento Eleitoral.  

O Regulamento Eleitoral está disponível no site da Entidade 
(www.sias.org.br/home/eleicao/). 
 
A votação eletrônica ocorrerá no período de 28/06/2021 a 02/07/2021. 
 
Havendo dúvidas, os interessados poderão entrar em contato diretamente com a Comissão 
Eleitoral no telefone (21) 2505-0068 ou pelo e-mail comissaoeleitoral@sias.org.br 
   
  

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.  
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