
 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E 

DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ – IAPAR-EMATER - FAPA. 

O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de sua competência e atribuições, CONVOCA 

ELEIÇÃO, com mandato de junho/2022 a maio/2026, para a escolha de:  
a. 03 (três) membros titulares para o Conselho Deliberativo; 
b. 01 (um) membro suplente para o Conselho Deliberativo;  
c. 01 (um) membro titular para o Conselho Fiscal; 

Poderão candidatar-se os participantes que preencham, cumulativamente, os seguintes 

requisitos, conforme artigo 7º do Regimento Eleitoral: 

I – possuir experiência de, no mínimo, três anos, no exercício de atividades nas áreas financeira, 

administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;  

II - possuir certificação de capacitação profissional nos termos do inciso III, § 1°, do artigo 5º da 

Resolução CNPC n° 39, de 30/03/2021 ou assumir compromisso de obter certificação no prazo de 

um ano a contar da data da posse. 

III - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 

IV - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, 

inclusive da previdência complementar, como servidor público ou em patrocinadoras, desde que, 

tal punição seja decorrente de processo administrativo disciplinar transitado em julgado;  

V – possuir vínculo a um plano de caráter previdenciário operado pela FAPA. 

- A comprovação dos itens “I a IV” acima será de responsabilidade exclusiva do candidato.   

A formalização da inscrição do candidato será mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da Comissão Eleitoral, conforme modelo “ANEXO II”, encaminhado via carta 

registrada, meio eletrônico ou protocolada na sede da FAPA, em Curitiba, na Rua da 

Bandeira, 500 – 3º andar – Cabral, a partir do dia 06/01/2022 com prazo final até às 17:00 

horas do dia 02/03/2022.    

As orientações do processo estão contidas no REGIMENTO ELEITORAL, que se encontra à 

disposição no site da FAPA: www.fapa.org.br. 

 

Curitiba, 15 de dezembro de 2021. 

 

 
Carlos Antonio Ferraro Biasi 

Presidente do Conselho Deliberativo 

http://www.fapa.org.br/

