Brasília, 08 de Abril de 2014
Ofício Circular nº 002/2014 – Comissão Eleitoral
Referência: Inscrições para os Cargos eletivos da OCDF
Senhor (a) Presidente (a),
A Comissão Eleitoral da OCDF informa aos interessados que:
1.)

O período de inscrição de chapa completa para o Conselho de Administração teve início na
data de publicação do Edital de Convocação da AGE no DODF nº 63, de 28/03/2014. As
inscrições poderão ser feitas em dias úteis, no horário de 9 (nove) horas às 18 (dezoito) horas
e encerra-se às 18 horas do dia 20 (vinte) de abril de 2014, que, por ocorrer em dia de
domingo, a secretaria da OCDF funcionará, neste dia, em regime de PLANTÃO, no horário de
9 (nove) horas às 13 (treze) horas e de 14 (quatorze) horas às 18 (dezoito) horas;

2.)

As chapas concorrentes ao Conselho de Administração serão numeradas por ordem
cronológica de inscrição, conforme Artigo 14 do Regimento Eleitoral da OCDF;

3.)

O período de inscrição de candidaturas individuais para os Conselhos Fiscal e de Ética teve
início na data da publicação do Edital de Convocação da AGE, no DODF nº 63, de 28/03/2014,
e poderão ser realizadas em dia úteis, das 9 (nove) horas às 18 (dezoito) horas e encerra-se
às 18 (dezoito) horas do dia 29/04/2014;

4.)

As chapas concorrentes poderão indicar à Comissão Eleitoral antes do início da leitura do
Edital de Convocação na abertura da assembleia, no dia 30 de abril de 2014, fiscal para atuar
junto às mesas receptoras e apuradoras de votos;

OBS: 1) Só poderão se candidatar representantes de cooperativas em situação de regularidade com
a OCDF.
2) O prazo para pagamento de eventuais débitos encerra-se às 18 (dezoito) horas do dia 16 de
abril de 2014 (quarta-feira) para as cooperativas cujos representantes forem candidatos aos
cargos do Conselho de Administração da OCDF e, até as 18 (dezoito) horas do dia
29/04/2014, para aqueles que se candidatarem aos cargos de conselheiros fiscais e de ética;
3) Para que as cooperativas tenham direito à voto, o prazo para regularização de eventuais
débitos se encerra no dia 29 de abril de 2014, às 18 horas.
A Comissão Eleitoral se coloca à disposição para esclarecer quaisquer
dúvidas sobre o processo eleitoral, através do e-mail: comissaoeleitoral2014@ocdf.org.br.
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