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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 PARA ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL DA 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE RADIOTERAPIA 

 

A SBRT - Sociedade Brasileira de Radioterapia, através do seu Presidente, Dr. Eduardo 

Weltman, cumprindo a decisão da Diretoria de 05/08/2017 e obedecendo ao que dispõe o Regimento 

Eleitoral da SBRT, no seu Artigo 11º, criado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Superior, conforme 

cita o artigo 36º do Estatuto da Sociedade Brasileira de Radioterapia, convoca eleições para a Diretoria e 

para o Conselho Fiscal - triênio 2017-2020. O processo eleitoral tem início hoje, 10/08/2017 e finalizar-

se-á no dia 15/11/2017, quando haverá a posse da nova Diretoria.  Obedecendo ao Calendário Eleitoral, 

as inscrições das chapas para os cargos de Diretoria e para o Conselho Fiscal deverão ser feitas, através 

de formulário fornecido pela SBRT, de 25/08/2017 a 01/09/2017, na sede da SBRT, situada na Pça. 

Oswaldo Cruz, 124 – Cj. 52 – 5º andar – Paraíso – São Paulo - SP, em horário comercial. Os sócios que 

desejam votar pela internet deverão se registrar no site da SBRT, no período de 25/08/2017 a 

15/09/2017. As cédulas para votação por correspondência serão enviadas pela SBRT aos sócios que 

não se cadastraram para votar pela internet, no período de 15/09/2017 a 19/09/2017. A votação 

através de correspondência iniciar-se-á em 20/09/2017 e terminará em 16/10/2017 e a votação 

eletrônica (por Internet) começará as 00hs00min do dia 20/09/2017 e terminará as 23hs59min do dia 

16/10/2017. O processo eleitoral será conduzido, conforme o Artigo 4º do referido Regimento, por uma 

Comissão Eleitoral, designada pelo Presidente da SBRT. Para os devidos fins, expediu-se este edital 

publicado. 

 

São Paulo, 10 de Agosto de 2017. 

 

 
Eduardo Weltman 

Presidente 


