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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ELEIÇÃO COMISSÃO DE TREINADORES E ÁRBITROS 2021 - 2023 

 

Pelo presente Edital, em cumprimento as normas estabelecidas nos Art. 75º e Art. 76º do 

Estatuto da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo - CBDG, homologado pelo Conselho 

de Gestão da CBDG, convocamos os treinadores e árbitros da CBDG devidamente registrados, a 

participar do processo eleitoral para eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de 

Treinadores e Árbitros da CBDG para o mandato 2021 - 2023, 02 (dois) anos. 

Terão direito de voto para eleições dos representantes da comissão os treinadores e 

árbitros registrados na CBDG a mais de 12 meses da data da eleição. 

Todo o processo e verificação da eleição desta comissão será apurado pelo Conselho de 

Gestão da CBDG. 

Os candidatos que desejarem participar das eleições para Presidente e Vice-presidente da 

Comissão de Treinadores e Árbitros deverão preencher os seguintes requisitos: 

I. Estar com o registro ativo temporada 2020/2021. 

§ 1º - São inelegíveis para os cargos da Comissão, treinadores e árbitros que sejam 

dirigentes de pessoas jurídicas filiadas a CBDG e membros de outros poderes da Entidade; 

§ 2º - São inelegíveis para os cargos da Comissão, treinadores e árbitros que estejam 

respondendo processo administrativo da entidade ou ainda que não estejam com situação 

regular junto a mesma. 

O candidato deverá enviar sua inscrição para o e-mail comissao.eleitoral@cbdg.org.br 

através de e-mail pessoal, constante em seu cadastro junto à CBDG, anexando de forma 

digitalizada a Ficha de Cadastro do Candidato preenchida e assinada (Anexo I do Edital de 

Convocação e disponível em http://www.cbdg.org.br/ ), com informações do candidato e breve 

currículo de atuação profissional, que será disponibilizado a todos os treinadores e árbitros 

registrados. 

Fica determinado o prazo de recebimento das candidaturas até o dia 12 de março de 

2021. 

mailto:comissao.eleitoral@cbdg.org.br
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Após o recebimento de todas as inscrições, será divulgado no site da CBDG, no dia 15 de 

março de 2021, a lista dos candidatos com seus respectivos currículos.  

Será enviado por email para todos os treinadores e árbitros com direito a voto as 

informações dos candidatos, currículo e também o link de acesso a área de votação, assim como 

orientações adicionais. O endereço eletrônico de envio destas informações será aquele 

constante do cadastro da CBDG, cabendo aos eleitores mantê-los atualizado. 

O processo eleitoral será realizado de maneira eletrônica, através de plataforma específica, 

no dia 18 de março de 2021, iniciando às 09 horas e encerrando às 20 horas (horário de Brasília) 

e seu resultado será publicado no dia 19 de março de 2021 no site da CBDG  

(http://www.cbdg.org.br/) e encaminhado para todos os treinadores e árbitros registrados. 

Cada eleitor deverá votar em somente 01 (um) candidato, uma única vez e impedido de 

votar por procuração. 

Poderão votar para a escolha dos representantes da Comissão todos os treinadores e 

árbitros maiores de 18 anos na data de publicação do Edital de Eleição (08 de março de 2021), 

com o registro ativo na temporada 2020/21 até a data final de apresentação das candidaturas 

(12 de março de 2021) e com mais de 12 meses de registro no dia da eleição. 

Serão considerados eleitos como Presidente, o candidato que obtiver o maior número de 

votos e, como Vice-Presidente, o candidato que obtiver o segundo maior número de votos. Em 

caso de empate, será eleito o candidato com a maior idade.  

Cronograma: 

1. Divulgação da relação atualizada dos treinadores e árbitros registrados em 2020/21: 
10/03/2021 

2. Data final para envio das candidaturas: 12/03/2021 

3. Publicação da lista de candidatos: 15/03/2021 

4. Publicação da lista de treinadores e árbitros aptos a votar: 15/03/2021 

5. ELEIÇÃO: 18/03/2021 (das 09 horas às 20 horas, horário de Brasília) 

6. Divulgação dos eleitos no site da CBDG: 19/03/2021 

 

http://www.cbdg.org.br/
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Informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail 

comissao.eleitoral@cbdg.org.br. 

 

Porto Alegre, 08 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

Matheus Bacelo de Figueiredo 

Presidente Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 
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ANEXO I 
 

FICHA DE CADASTRO DO CANDIDATO 
ELEIÇÃO COMISSÃO DE TREINADORES E ÁRBITROS 2021 - 2023 

Nome completo:  

CPF:  

Data de Nascimento:  

Gênero: □ Feminino □ Masculino 

Atuação: □ Treinador(a) □ Árbitro(a) 

Currículo: 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  

 


