APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
●

O prazo para apresentação de candidaturas termina às 24h (hora Argentina) do
dia 24 de Outubro de 2018 – art. 9º nº 1 R.E.

●

As candidaturas são apresentadas por correio eletrónico endereçado à Secretária
Geral, enviada para o e-mail infopresident@fifcj-ifwlc.com

●

As candidatas devem indicar o lugar ao qual apresentam a sua candidatura – art.
10º nº1 R.E.

●

As candidatas aos lugares de Presidente, Vice-Presidente, Secretária geral e
Tesoureira devem apresentar a sua candidatura ao Conselho – art. 10º nº2 R.E.

●

As candidatas aos lugares de Presidente devem também indicar o nome da
respetiva mandatária – art. 10º nº3 R.E.

●

As candidatas aos lugares de Presidente e Secretárias da Assembleia Geral e de
Presidente e Secretárias da Comissão de Controle do Orçamento não serão
candidatas ao Conselho – art. 10º nº4 R.E.

●

Cada candidata deve fazer prova do bom pagamento das suas quotizações – art.
8º nº6 E. e art. 10º nº5 R.E. Os membros individuais precisam apenas de fazer
prova do pagamento da sua quotização á FIFCJ. Os outros membros devem
proceder à prova do pagamento da quotização da respetiva associação á FIFCJ.

●

Se a candidata não tiver podido assistir pessoalmente a nenhuma reunião do
Conselho durante o mandato anterior á eleição, deve justificar este facto perante
o Bureau, para que a sua candidatura possa ser aceite – art. 19º nº3 E. e art. 11º
nº1 R.E.

●

Desde que notificada pela Comissão Eleitoral para os efeitos do artigo 13º nº1
R.E., a candidata poderá regularizar a sua candidatura – art. 13º nº2 R.E.

MODELOS
1 - Geral

Exma. Senhora Secretária Geral da FIFCJ,

…………………………………………………………...…….. (Nome da candidata) apresenta a sua
candidatura ao lugar de ……………………………………………… (indicar o lugar) da FIFCJ para o
triénio de 2018-2021.
Para efeitos do artigo 5º nº1 do Regulamento Eleitoral, declara que deseja/não deseja
fazer uso da palavra na Assembleia Geral.
Junto prova do pagamento da quotização.
Cordialmente,
……………………………………………
(Assinatura)

2 - Para as candidatas que apresentam candidatura aos lugares de Presidente,
Vice-Presidente, Secretária Geral e Tesoureira

Exma. Senhora Secretária Geral da FIFCJ,

…………………………………………………………...…….. (Nome da candidata) apresenta a sua
candidatura ao lugar de ……………………………………………… (indicar o lugar) e de membro
do Conselho da FIFCJ triénio de 2018-2021.
Para efeitos do artigo 5º nº1 do Regulamento Eleitoral, declara que deseja/não deseja
fazer uso da palavra na Assembleia Geral.
Junto prova do pagamento da quotização.
Cordialmente,
……………………………………………
(Assinatura)

3 -Para as candidatas que apresentam candidatura ao lugar de Presidente

Exma. Senhora Secretária Geral da FIFCJ,

…………………………………………………………...…….. (Nome da candidata) apresenta a sua
candidatura ao lugar de ……………………………………………… (indicar o lugar) e de membro
do Conselho da FIFCJ triénio de 2018-2021.
Em conformidade com o artigo 10º nº3 do Regulamento Eleitoral indica
…………………………………………………………………. (nome da mandatária) como mandatária da
minha candidatura ao lugar de Presidente.
Cordialmente,
……………………………………………
(Assinatura)
_________________________________________________________________________________

PROCURAÇÃO

.……………………..……………………………………………………… (Nome da mandante) confere
poderes a ……………………………………………………............................. (Nome da mandatária)
para a representar na Assembleia Geral da FIFCJ que terá lugar dia 23 de novembro de
2018, em Lisboa, Portugal.

…………………………………..……….
(Data e Lugar)

……………………………………………
(Assinatura)

