
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA FEBRACAN 

BIÊNIO 2022 – 2024 

A Federação Brasiliense de Canoagem convoca para a realização da eleição da 

nova Diretoria – mandato - biênio 2022 – 2024. 

A votação ocorrerá, de forma presencial, no Clube da Aeronáutica de Brasília, 

situado no Setor de Clubes Esportivos Norte – SCEN Trecho 01 Conjunto 6 - Asa Norte, 

no dia 22/08/2002, com início às 17h e término às 18h. O resultado será divulgado em 

até duas (02) horas após o fechamento do prazo para a votação. 

O (a)s interessado(a)s em compor as chapas deverão encaminhar requerimento (no 

anexo) dirigido ao email: eleicaofebracan2022@outlook.com, até o dia 05/08/2022, às 

23h, com o pedido de registro da chapa, contendo: 

1) O nome da chapa; 

2) O nome do candidato, nº do CPF, endereço, contato telefônico e eletrônico, o 

cargo de todos os candidatos aos seguintes cargos: Presidente, Vice-Presidente e Diretor 

(a) Geral. 

Brasília, 22 de julho de 2022. 

Comissão Eleitoral 

 



 

ANEXO 

Comissão Eleitoral 

 

Solicitação de inscrição de chapa para o processo eleitoral da Febracan 2022 

 

Os componentes da Chapa ______________________________________( nome da 

chapa) abaixo designados, representados pelo candidato 

________________________________________________ ( nome do membro da 

chapa que vai assinar o requerimento representando a chapa) vem solicitar a inscrição 

da mesma para participar do processo eleitoral destinado ao preenchimento dos cargos 

da Diretoria da Federação Brasiliense de Canoagem – Febracan, a ser realizado, de forma 

presencial, no Clube da Aeronáutica de Brasília, situado no Setor de Clubes 

Esportivos Norte – SCEN Trecho 01 Conjunto 6 - Asa Norte, no dia 22/08/2002, 

com início às 17h e término às 18h. 

Os membros da Chapa ___________________________ confirmam preencher as 

exigências previstas no estatuto e estão em dia em seus compromissos com a federação. 

Componentes da Chapa “ ________________________ ”( NOME DA CHAPA) 

Presidente 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

CPF: __________________________________________________________________ 

Vice - Presidente 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

CPF: __________________________________________________________________ 



 

 

Diretor (a) Geral 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

CPF: __________________________________________________________________ 

 


