
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - SBD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 28 do Estatuto Social da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, ficam os Senhores Associados quites com as suas
obrigações associativas convocados para a Assembleia Geral Extraordinária da 
SBD, que realizar-se-á no dia 28 de abril de 2018, na sede da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia localizada na Avenida Rio Branco nº 39, 
18º andar, Centro - Rio de Janeiro – RJ, às 09h:00min em primeira convocação; e, 
caso não seja atingido o quorum necessário, realizar-se-á às 09h:15min em segunda 
convocação, com a finalidade de eleger os membros da Diretoria Executiva 
para o Biênio 2019/2020, com a seguinte ordem do dia:
- Abertura
- Período de Votação – Das 09h25min às 11h00min para os associados que não exer-
ceram o direito de voto por correspondência. Todos os associados quites com as
suas obrigações associativas poderão votar por correspondência, utilizando-se do
material encaminhado pela SBD que inclui cédula eleitoral, envelope pardo para
inserção da cédula, etiqueta com o nome da única chapa candidata, envelope com o
porte de retorno pago, ficha de identificação e as instruções para exercício do direito
de voto por correspondência. Somente serão contabilizados os votos por
correspondência que estejam na Caixa Postal 260, CEP 20010-974,
Rio de Janeiro – RJ no dia 26 de abril de 2018 às 10h00min.
- Apuração de todos os votos após o término do período de votação presencial.
- Proclamação do Resultado da eleição.
O Estatuto da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Regimento
Eleitoral encontram-se disponíveis no site www.sbd.org.br.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018

José Antonio Sanches
Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia



Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2018.

ELEIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE 
MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SBD – BIÊNIO 2019/2020.

Prezado Associado,

Comunicamos que será realizada no dia 28 de abril de 2018, na Cidade do Rio de Janeiro, a Assembleia 
Geral Extraordinária para eleição dos membros da Diretoria Executiva da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia. O local e horário da Assembleia estão divulgados no edital de convocação anexo.

Os associados poderão exercer o direito de voto, por correspondência OU presencialmente na Assembleia 
Geral Extraordinária supra mencionada.

Para que V.Sa. possa exercer o direito de voto por correspondência, a Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia encaminha com a presente o seguinte material:

1. Um envelope médio pardo com o porte pago endereçado a Caixa Postal 260,
CEP 20010-974, contendo etiqueta com os dados de V.Sa. como remetente.

2. Um envelope pequeno pardo não identificado.
3. Uma cédula eleitoral.
4. Etiqueta da única chapa candidata. A etiqueta contém a identificação da chapa candidata,

com o respectivo código de barras.
5. Uma ficha de identificação.

Para votar por correspondência V.Sa. deverá proceder da seguinte maneira:
1. Cole a etiqueta selecionada na cédula eleitoral (chapa única) no local correspondente.
2. Dobre a cédula eleitoral no local indicado e coloque-a dentro do envelope pardo

pequeno. Lacre-o e não o identifique.
3. Preencha a ficha de identificação com o seu nome e assinatura para comprovação do

exercício do voto.
4. Insira o envelope pequeno pardo lacrado e a ficha de identificação do associado

preenchida e assinada dentro do envelope médio que possui o porte pago e está
endereçado a Caixa Postal 260, CEP 20010-974.
Feche-o devidamente e encaminhe para os Correios mantendo a identificação do remetente.

Comunicamos que apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer suscetível de identificar o eleitor 
o voto será anulado.

Informamos, ainda, que somente serão computados os votos que sigam o procedimento supra e estejam 
na Caixa Postal 260 – CEP 20010-974 até o dia 26 de abril de 2018 às 10h00min, data e hora que os votos 
por correspondência serão recolhidos.

Cumpre frisar, que somente os associados que não tiverem exercido o voto por correspondência poderão 
votar presencialmente na assembleia Geral Extraordinária.

A apuração dos votos será realizada na Assembleia Geral Extraordinária imediatamente após o encerra-
mento do período de votação presencial, sendo proclamada a validade da eleição.

Atenciosamente,

José Antonio Sanches
Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia


