
REGULAMENTAÇÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE DIRETORES 
EXECUTIVOS PELA FAPA 

 
 
 
1. Requisitos Legais e Diretrizes Gerais 
 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 13, VI, da Lei Complementar nº 
108/2001, compete exclusivamente ao Conselho Deliberativo a 
nomeação e exoneração dos membros da diretoria-executiva. Esta 
mesma previsão consta no artigo 10, inciso V, do Estatuto da 
Fundação. 
 
Contudo, em 26/02/2020, foi publicado no Diário Oficial da União, a 
Resolução nº 35, de 20 de dezembro de 2019, que dispõe sobre 
entidades fechadas de previdência complementar sujeitas à Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, que deverão observar o 
disposto nesta Resolução quanto à estrutura organizacional da 
entidade e à organização de seus planos de benefícios. 
 
A estrutura organizacional das EFPC a que se refere esta Resolução é 
constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria-
Executiva.  
 
Esta Resolução trouxe a obrigação, conforme § único, do artigo 5º, que 
a escolha dos membros da Diretoria-Executiva seja realizada 
mediante processo seletivo, exigida qualificação técnica, com 
divulgação e transparência, assim como conduzido sob a orientação 
e supervisão do Conselho Deliberativo. A resolução estabelece que as 
EFPC terão o prazo de dois anos para propor adaptação de sua 
organização estatutária ao disposto nesta Resolução, contado a partir 
da data de sua publicação (26/02/2020). 
 
 
2. Objetivo, Abrangência e Seleção 
 
 



A presente Política tem por objetivo estabelecer diretrizes para os 
Processos de Seleção de membros da Diretoria-Executiva da FAPA, em 
cumprimento à Resolução nº 35/2019, de 20 de dezembro de 2019, 
publicada em 26 de fevereiro de 2020 cuja obrigação já foi 
incorporada ainda em 2021 ao Estatuto da FAPA conforme abaixo 
transcrito. 
 
 
 “ Artigo 50 – A escolha dos membros da Diretoria Executiva será 
realizada mediante processo seletivo, exigida qualificação técnica, 
com divulgação e transparência, conduzido sob a orientação e 
supervisão do Conselho Deliberativo. 
 
 
Artigo 51 - A investidura nos cargos da Diretoria Executiva ao qual foi 
nomeado deverá atender aos seguintes requisitos:  
 
Qualificação Técnica 
 
I - ter formação de nível superior;  
 
II - possuir formação complementar compatível com as respectivas 
funções;  
 
III - comprovada experiência no exercício de atividade na área 
financeira, administrativa, contábil, jurídica, atuarial, de fiscalização ou 
auditoria;  
 
IV – não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;  
 
V – não ter sofrido punição administrativa por infração da legislação 
da seguridade social, inclusive da previdência complementar ou 
como servidor público; 
 
VI – possuir conduta ilibada em sua vida pregressa. 
 
Esta regulamentação escrita em complementação ao previsto no 
Estatuto e na Resolução nº 35/2019 é estabelecida considerando o 



porte da FAPA, a otimização de gastos no processo e define para os 
fins desta Política, que o processo de escolha de membros da 
Diretoria-Executiva será conduzido pelo Conselho Deliberativo, 
adequado ao momento, a oportunidade e a motivação, podendo ser 
realizado de duas formas: 
 
I – Processo Simplificado: Quando a seleção de candidatos seja 
realizada de forma interna, da qual participarão apenas os 
colaboradores da FAPA que tenham vínculo empregatício com a 
Fundação Gestora do Plano na data do início do processo, podendo 
participar membros do Conselho Deliberativo ou Fiscal em exercício 
desde que não tenham vínculo empregatício com o patrocinador IDR-
IAPAR-EMATER; 
 
II – Processo Abrangente: Quando a escolha for realizada de forma 
ampla envolvendo participantes e profissionais disponíveis no 
mercado; 
 
Cada processo seguirá uma dinâmica adequada ao que se propõe, 
compreendendo as seguintes diretrizes e fases: 
 
 
A – Processo Simplificado:  
 
 
I - Este processo será utilizado quando ocorrer uma das seguintes 
situações:  
 

1) quando a seleção para preenchimento do cargo vago, for para 
complementação de mandato deixado por Diretor Executivo, 
desde que o tempo de término seja de até 18 meses; 
 

2) quando o preenchimento ocorra pelo tempo necessário de até 
6 (seis) meses, ou até que haja a decisão de se abrir um 
processo abrangente; 
 

3) quando o Conselho Deliberativo entender e, tiver conhecimento 
de que entre os colaboradores e entre os conselheiros sem 



vínculo com a patrocinadora deliberativos ou fiscais tenha 
profissionais qualificados para o exercício do cargo vago; 
 
 

II- Da condições ofertadas para o colaborador ou conselheiro que vir 
a ser selecionado para assumir o cargo:  
 

1) o colaborador selecionado para assumir o cargo, acumulará as 
obrigações de seu cargo de origem, deixando de executar 
atividades que conflitem com o cargo para o qual se 
candidatou durante o período em que se mantiver como Diretor 
Executivo, pelo prazo de até seis meses; 
 

2) no período em que exercer o cargo de Diretor Executivo, o 
colaborador receberá uma gratificação de função, paga 
mensalmente que será estabelecida no transcorrer do processo 
de seleção e, que levará em consideração a remuneração 
recebida em seu cargo de origem, adequando ao valor do 
cargo em preenchimento e, perdurará enquanto estiver 
exercendo a função; 
 

3) o colaborador, a critério do Conselho Deliberativo, de acordo 
com avaliação de seu desempenho, poderá ser efetivado para 
exercer o cargo de Diretor Executivo por um mandato, sendo 
que neste caso, haverá a rescisão de seu contrato de trabalho 
sendo contratado como Diretor Executivo Estatutário com todas 
as implicações e aplicações jurídicas para essa forma de 
contratação, aplicando-se neste caso a remuneração prevista 
na tabela de cargos e salários; 
 

4) o colaborador deverá ter experiência em previdência ou 
atividades correlatas no mínimo de 08 (oito) anos em cargos de 
execução ou de gerência na patrocinadora ou ainda em 
Conselhos de Entidades de Previdência; 
 

5) o colaborador deverá estar previamente certificado por 
entidade certificadora reconhecida pela PREVIC, no mínimo com 



ênfase em administração, ou com ênfase em investimentos se 
o cargo vago a ser preenchido exigir esta condição; 
 

6) em sendo um conselheiro deliberativo ou fiscal em exercício 
sem vínculo empregatício com a patrocinadora o selecionado 
para o preenchimento do cargo vago, este será contratado na 
condição de Diretor Executivo Estatutário e sua remuneração 
será compatível com o valor constante na tabela de cargos e 
salários; 
 
 

III- Da habilitação e do processo de seleção:  
 
1) o Conselho Deliberativo emitirá edital de seleção, definindo 

cargo e prazos e divulgará em todos canais de comunicação 
utilizados pela FAPA para divulgar assuntos de interesse dos 
participantes, dando a maior transparência possível ao 
processo, sendo divulgado também este regulamento;  
 

2)  todos interessados poderão se inscrever no processo de 
seleção, desde que, preencham os pré-requisitos 
estabelecidos neste regulamento; 
 

3) a seleção ocorrerá pela análise do Conselho Deliberativo 
cumprindo as seguintes etapas:  
 
a) entrega dos currículos pelos colaboradores interessados; 
b) análise dos currículos pelos membros do Conselho 

Deliberativo; 
c) seleção pelos currículos de até três candidatos; 
d) entrevista dos candidatos pelos Conselheiros 

Deliberativos; 
e) escolha do candidato e encaminhamento para a PREVIC 

para a habilitação; 
 

4) a análise e seleção dos currículos, assim como a entrevista 
dos selecionados poderá, a critérios do Conselho 
Deliberativo, ser realizada por todos seus membros efetivos e 



suplentes, com exceção daqueles que se candidatarem ao 
cargo vago, ou, por membros designados de no mínimo três; 
 

5)  a decisão do candidato escolhido será feita em colegiado 
pelo Conselho Deliberativo sendo que o Presidente do 
Conselho só votará se for necessário o voto de desempate; 

 
6) a escolha do candidato será lavrada em ata do Conselho 

Deliberativo, especificando o prazo do exercício do cargo, o 
valor inicial de sua gratificação de função caso seja um 
colaborador ou a remuneração de acordo com a tabela de 
cargos e salários se for um conselheiro, sem vínculo com a 
Patrocinadora devendo constar ainda a motivação de sua 
escolha; 

 

7) em havendo inscrição de conselheiros sejam Titulares ou 
Suplentes para participar da seleção,  estes não poderão 
participar de reuniões do Conselho Deliberativo em que se 
trate desse assunto e, cumprirão todas etapas previstas no 
processo simplificado; 

 
8) caso a seleção seja de um Membro do Conselho Fiscal ou 

Deliberativo em exercício, este deverá renunciar ao seu 
mandato para assumir o cargo de Diretor Executivo, desde 
que  venha a ser habilitado pela PREVIC. 

 

 
 

 
IV– Da posse do candidato escolhido: 
 
 A posse do candidato escolhido somente ocorrerá após a 
habilitação do mesmo pela PREVIC. 
 
 
B – Processo Abrangente:  
 



 
Este processo será utilizado quando não houver entre os 
colaboradores ou conselheiros candidatos que possam ou tenham 
interesse em preencher o cargo que está vago, devido as exigências 
legais ou técnicas necessárias para o exercício do mesmo. Caso 
contrário a seleção ocorrerá em processo de seleção aberto ao 
público em geral. 
 
Para a realização desse processo, que será realizado mediante 
decisão e solicitação do Conselho Deliberativo, serão envolvidos os 
Diretores Executivos da FAPA, ou o que estiver em exercício e o 
processo de seleção deverá contar minimamente com as seguintes 
etapas:  
 
I – Abertura do Processo 
 

1) a Abertura do processo se inicia com a cotação com pelo 
menos 02 (duas) consultorias especializadas, de forma a 
escolher uma delas para a realização do Processo de Seleção 
de membro da Diretoria-Executiva. As propostas recebidas 
serão analisadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
Deliberativo; 
 

2) a Diretoria Executiva e os membros dos Conselhos, poderão 
indicar candidatos para a participação do processo seletivo, os 
quais serão encaminhados para a consultoria especializada 
contratada, onde se submeterão ao processo de seleção. 
 

3) será de obrigação da consultoria especializada contratada, a 
análise de toda documentação exigida no Edital  a ser entregue 
pelos candidatos, assim como a verificação se os mesmos 
preenchem os pré-requisitos exigidos pela FAPA, a avaliação de 
competências, experiências, motivações e estilo de liderança 
para o cargo pretendido; 
 

4) a consultoria especializada elaborará e submeterá um Relatório 
de Avaliação Final para discussão com os membros do 



Conselho Deliberativo. Esta avaliação será individualizada e não 
conterá qualquer ranking; 
 

5) todos candidatos selecionados por seus currículos, serão 
avaliados em entrevista pela consultoria especializada 
contratada, quando então definirá até 05 (cinco) candidatos, 
que serão indicados ao Conselho Deliberativo para que este os 
entrevistes e escolha o com perfil mais adequado; 
 

6) o Conselho Deliberativo poderá a seu critério decidir se 
entrevistará os 5 (cinco) candidatos pré-selecionados ou, 
reduzirá este número. As entrevistas com o Conselho 
Deliberativo poderão ser realizadas em conjunto ou 
separadamente da consultoria contratada, ficando esta opção 
a critério do Conselho Deliberativo. A decisão e motivos no 
número de entrevistados deverá ser lavrada em ATA para 
atender os princípios de Gestão da EFPC; 
 

7) tendo realizado as entrevistas e de posse dos resultados , os 
membros do Conselho Deliberativo escolherão dentre os 
candidatos, o selecionado para nomeação. O Presidente do CD 
e os Membros da DE da FAPA farão comunicação oficial ao 
Presidente da Patrocinadora e, tomarão as providencias 
necessárias para a divulgação do resultado aos participantes; 
 

8) a nomeação pelo Conselho Deliberativo e habilitação pela 
PREVIC findam o processo de seleção de membro da Diretoria-
Executiva. O processo de seleção será conduzido pelo Conselho 
Deliberativo da FAPA, podendo quando entender ser necessário, 
envolver a Diretoria Executiva. 
 

9) a contratação será sempre na condição de Diretor Executivo 
Estatutário e, somente ocorrerá após a habilitação do 
candidato pela PREVIC, sendo este processo realizado pelos 
colaboradores responsáveis na FAPA; 
 

10) o Conselho poderá estabelecer uma redução no horário a ser 
cumprido pelo Diretor Executivo Estatutário, como forma de 



redução da remuneração do mesmo, condição a ser 
estabelecida antes do início do processo de seleção. 

 
 
3. Considerações Finais 
 
A presente Política poderá ser revisada a qualquer tempo pelo 
Conselho Deliberativo. A revisão necessariamente resultará em uma 
nova versão deste documento. 
 
. 
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5. Aprovação deste regulamento 
 
O presente regulamento foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
FAPA em sua reunião 6ª – RE – CD – 2021, realizada dias 04 e 05 de 
agosto de 2021, conforme registrado em ata. 


