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Edital de Convocação para Eleição de membros do Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Vexty – Mandato 2020-2023 

Atualizado em 01 de outubro de 2020 

A Diretoria de Administração da Vexty, no uso de suas atribuições, convoca todas as 
Patrocinadoras, Participantes e Assistidos do Plano Vexty para participarem do Processo 
Eleitoral para os cargos de Representantes dos Participantes e Assistidos do Plano Vexty aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Vexty para o mandato 2020-2023. 

Para o Conselho Deliberativo serão 2 (dois) membros eleitos por e dentre os Participantes e 
Assistidos. 

Para o Conselho Fiscal será 1 (um) membro eleito por e dentre os Participantes e Assistidos. 

O período de inscrição das candidaturas terá início em 05/10/2020 e término em 15/10/2020. 

Para registro de candidatura, é necessário acessar o formulário de inscrição disponível no 
portal da Entidade. O documento deve ser preenchido, assinado, digitalizado e encaminhado 
para eleicao@vexty.com.br, juntamente com os anexos solicitados no formulário. A inscrição 
deverá ser recebida e formalizada por meio de protocolo digital até às 17h do dia 15/10/2020. 

Será considerado apto a concorrer o candidato que: 

a. Seja Participante ou Assistido do Plano Vexty;

b. Não tenha causado prejuízo à Entidade ou às Patrocinadoras do Plano Vexty;

c. Não tenha sofrido condenação criminal transitada em julgado;

d. Não tenha sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade
social ou como servidor público;

e. Tenha formação completa de nível universitário; e

f. Tenha comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria.

A eleição se dará apenas por meio do portal da Entidade, em www.vexty.com.br, sob a forma 
de voto eletrônico. 
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Poderá exercer o direito de voto o Participante ou Assistido que se encontre nesta condição 
até o mês de ago/2020. 

A eleição terá início no dia 26/10/2020 e finalização no dia 29/10/2020. 

Mais informações sobre o processo eleitoral estão no Regimento Eleitoral, disponível no 
portal da Entidade. 

No caso de qualquer impedimento relacionado ao acesso ao portal, os documentos poderão 
ser solicitados diretamente junto à Entidade, por meio do email eleicao@vexty.com.br. 

São Paulo, 01 de outubro de 2020.

Mauro Motta Figueira
Diretor-Presidente da Vexty

Cronograma Resumido do Processo Eleitoral 

Inscrições 
05/10 a 15/10 

Divulgação e 
Campanha 

16/10 a 23/10 

Eleições 
26/10 a 29/10 

Divulgação dos 
Resultados 

06/11 

Posse dos Eleitos 
09/11 


