
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS AO 

CARGO VACANTE DA DIRETORIA EXECUTIVA LOCAL 

2022-2023 DA IFMSA BRAZIL UNIARP 

 
 

A International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil UNIARP, através de 

sua atual Diretoria Executiva Local (LEB), convoca por meio do presente edital os candidatos aos 

cargos da Diretoria Executiva Gestão 2023 a seguirem o processo eleitoral devidamente expresso 

por esse Edital. 

São os Cargos: 
 

1 Vaga para LOME-D (Diretor Local do Comitê de Educação Médica (SCOME)) 

 

 Do Processo de Candidatura 
 

I.II A candidatura será aberta à todos os acadêmicos do curso de medicina da UNIARP; 
 

I.III Todos aqueles que não são coordenadores locais da IFMSA Brazil UNIARP e forem 
eleitos serão filiados automaticamente ao comitê no momento em que assumirem os seus 
respctivos cargos; 

I.IV  Após apresentação dos candidatos os votos serão realizados por todos os 
coordenadores locais da IFMSA Brazil UNIARP. Coordenadores que estiverem 
concorrendo a algum cargo não poderão participar da votação do cargo que estão 
pleitiando. 

I.V Cada candidato só poderá manifestar interesse a DOIS cargo da diretoria local; 
 

I.VI Na reunião eleitoral, cada candidato terá 5 (CINCO) minutos para apresentar seu 

nome completo, periodo do curso, cargo pretendido, falar sobre seu histórico dentro da IFMSA 

Brazil, sua motivação para o cargo e seu plano de metas, tendo até 2 minutos a mais para 

responder possíveis questionamentos. Após o esgotamento do tempo, o candidato será convidado 

a encerrar a apresentação. 

I.VII O link do formulário que deverá ser preenchido para validar candidatura é: 

https://forms.gle/egWbtifJdTZzbfvK8 
 

II. Da possível vacância de cargos 
 

II.I Se algum cargo ficar vacante após as eleições, caberá à diretoria administrativa 

verificar a possibilidade de distribuição de funções entre os membros da diretoria ou a abertura 

de novo processo eleitoral a se realizar no início do próximo ano. 

II.II Considera-se o tempo de mandato da gestão eleita: até 30/11/2023. 

 
 

III. Do Cronograma 
 

Atividade Data 

https://forms.gle/egWbtifJdTZzbfvK8


Prazo limite para preenchimento do forms 17/03/22 
Apresentação da proposta do plano de gestão e 
motivação 

29/03/22 

Votação irá ocorrer após as apresentações  29/03/22 
Divulgação será ao final das votações 29/03/22 

 
 
 
 

 
 

   Assinatura LVPI: 
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