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C.SBA - 3906/2017 

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2017 
 

Ilmo(a). Dr(a).  

Ref: Instruções para Eleições SBA/2017 
Prezado(a) colega, 
 
A Diretoria da SBA ao longo de anos vem trabalhando no aprimoramento das atividades de nossa Sociedade, especialmente com 
a implantação das melhores práticas de gestão.  Nosso FOCO tem sido o respeito aos direitos dos seus associados, 
responsabilidade com o meio ambiente, melhoria contínua das práticas de gestão da qualidade e estudo de viabilidade de 
redução dos custos possíveis de serem revertidos em maiores ganhos aos associados, especialmente na área de ensino. Com este 
princípio básico foi que, com orientação jurídica e em consonância entre a legislação vigente de nossa Sociedade e a legislação 
do nosso país, que a SBA, em 2017, modifica seu processo eleitoral para Diretoria e Conselho Fiscal, para um processo de 
votação por via eletrônica e presencial, com toda a segurança para manter a confidencialidade do voto, a segurança da 
votação uma única vez, permitindo ainda uma maior participação dos associados. 
Feitos estes esclarecimentos, fornecemos as informações sobre como você exercerá seu direito de voto, no Processo Eleitoral da 
SBA/2017, elegendo a Diretoria - mandato 2018(chapa única) e um membro Titular e um Suplente para o Conselho Fiscal, com 
mandato de três anos (2018 a 2020 - chapa única).  
1. como proceder para votar por VIA ELETRÔNICA: 

1.1 - Acesse: http://www.eleicoessba.com.br 
1.2 - a votação por via eletrônica, estará disponível no período de 00h:00 de 11/10/2017 às 23h:59 de 09/11/2017 
1.3 - Utilizando os dados informados abaixo, efetue o seu login: 

Usuário: **********                                Senha:  *************** 

1.4 - siga todas as orientações constantes da área específica. 
1.5 - ao concluir o processo, o sistema emitirá um comprovante de sua votação, guarde com você. 

 
2. Observações importantes: 

2.1. Serão considerados votos em branco: 
2.1.1 - quando o votante clicar no botão BRANCO 

2.2. Serão considerados votos em nulos: 
2.2.1 - quando o votante clicar no botão NULO 

 
3. como proceder para votar de forma presencial: 

3.1 Caso não tenha votado de forma eletrônica, você poderá votar de forma presencial durante a realização da Assembleia 
Geral, no dia 11 de novembro de 2017, com início previsto para às 11:30h - Expo Unimed Curitiba - Rua Prof. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba-PR. 

 
 Vote!  Participe! 

 
 

Dr. Roberto Corrêa Ribeiro de Oliveira  Dr.  Paulo Antônio de Mattos Gouvêa 
Primeiro Secretário Comissão Eleitoral / 2017  Segundo Secretário Comissão Eleitoral / 2017 

 
 

 Dr. Luiz Carlos Bastos Salles  
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