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EDITAL 2023 – Eleição de Representante dos (as) empregados 
(as) no Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A. 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO – DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 1° O presente Edital contém orientações para realização da eleição do(a) 

Representante dos(as) Empregados(as) da ELETRONUCLEAR S.A. no seu 
Conselho de Administração, em consonância com a legislação aplicável sobre 
o assunto, considerando: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 

14.195, de 26 de agosto de 2021, Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, 
Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 08/04/2022, Lei nº 13.303, de 30/06/2016, 

Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, os termos da Cláusula 35ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho Nacional 2022/2023, Lei 13.709, de 14/08/2014 e o 
Estatuto  Social da Empresa.  

 
§ 1º. A eleição de representante dos(as) empregados(as) no Conselho de 

Administração será regulada por Regimento próprio, disponibilizado em 
conjunto com este Edital. 

§ 2º. O(A) Conselheiro(a) será eleito(a) para um prazo de gestão de acordo 
com o estabelecido no Estatuto Social da Empresa, e será empossado na 
Assembleia Geral Ordinária de 2023, prevista para 23/04/2023, com término 

do prazo de gestão na Assembleia Geral Ordinária de 2025, sendo admitidas 
até, no máximo, uma recondução (caso o conselheiro vença o novo processo 
eleitoral, a cada período de 2 anos). 

 
§ 3º. Em atenção ao Art. 32, § 2º do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016 o 

processo eleitoral não contará com candidaturas de Chapas com titular e 
suplente. 

 

Art. 2º Conforme disposto no Art. 7º, da Portaria nº 26/2011, do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, caso o conselheiro de 
administração representante dos empregados eleito não complete o prazo de 

gestão, serão observadas as seguintes regras: 
 

I - assumirá o segundo colocado mais votado, se não houver transcorrido 
mais da metade do prazo de gestão; ou 

II - serão convocadas novas eleições, se houver transcorrido mais da metade 
do prazo de gestão. 

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso I do caput, o conselheiro substituto 
completará o prazo de gestão do conselheiro substituído. 

§ 2º Na hipótese de que trata o inciso II do caput, o conselheiro eleito 
cumprirá a totalidade do prazo de gestão previsto no estatuto social da 
empresa. 
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Art. 3° A eleição em primeiro turno será realizada de 15/03/23 a 17/03/23, 
e, se for o caso, em segundo turno de 29/03/23 a 31/03/23 (Art. 17, 
parágrafo único, Portaria 26, de 11/03/2011). 

 
Art. 4° São eleitores(as) todos(as) os(as) empregados(as) ativos(as) da 

ELETRONUCLEAR S.A. na data em que a comissão eleitoral foi constituída 
através da CGE Nº: 079/2022, de 20/09/2022. 

 

§1º. Não são considerados(as) empregados(as) ativos(as) os(as) 

requisitados(as) e os(as) contratados(as) na empresa para cargos de livre 
nomeação e exoneração, com fundamento no Artigo 37, inciso II da 
CRFB/1988. 

 
§2º. A listagem, contendo os nomes dos(as) empregados(as) ativos(as), 

estará à disposição dos(as) candidatos(as) que tiverem sua candidatura 
homologada e deverá ser fornecida pela área de Recursos Humanos. 

 

Art. 5° Poderão se candidatar somente pessoas naturais e somente 

empregados(as) ativo(as) da empresa; 

 

Art. 6º Haverá necessidade de desincompatibilização do(a) Candidato(a), 
que ocupe função gerencial, a partir da sua inscrição e durante todo o seu 
prazo de gestão como conselheiro(a) de administração representante dos(as) 

empregados(as), em observância à Lei nº 12.813, de 16/05/2013 e ao Código 
de Ética das empresas Eletrobras. 

Art. 7° Os candidatos deverão atender os requisitos e não estar enquadrados 
em nenhuma vedação prevista na Lei nº 13.303, de 2016, no Decreto nº 

8.945, de 29/12/2016, sem prejuízo ao que a este respeito dispõe a Lei nº 
6.404, de 1976, a Lei nº 12.813, de 2013, o estatuto social da companhia, a 
Lei nº 12.353, de 28/12/2010 e a Portaria SEDDM/ME nº 3.192, de 

08/04/2022. 

 
§ 1º. Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios: 

I - ser cidadão de reputação ilibada; 

II - ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual está 

concorrendo; 

 
III - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual está 

concorrendo; e 

 
III.I - A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós- 

graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação. 

 
III.II - Serão consideradas compatíveis a formação acadêmica 
preferencialmente em: 

 
a) Administração ou Administração Pública; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.813-2013?OpenDocument
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b) Ciências Atuariais; 
 

c) Ciências Econômicas; 
 

d) Comércio Internacional; 

 

e) Contabilidade ou Auditoria; 
 

f) Direito; 
 

g) Engenharia; 

 
h) Estatística; 

 
i) Finanças; 

 

j) Matemática; e 
 
k) curso aderente à área de atuação da empresa para a qual está concorrendo; 

 

IV - ter, no mínimo, uma das experiências profissionais abaixo: 

 
a) dez anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa 

estatal ou em área conexa àquela para a qual está concorrendo em função 
de direção superior; 

 
b) quatro anos em cargo de Diretor, de Conselheiro de Administração, de 

membro de comitê de auditoria ou de chefia superior em empresa de porte 
ou objeto social semelhante ao da empresa estatal, entendendo-se como 

cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não 
estatutários mais altos da empresa; 

 
c) quatro anos em cargo em comissão ou função de confiança equivalente a 
nível 4, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
em pessoa jurídica de direito público interno; 

 
d) quatro anos em cargo de docente ou de pesquisador, de nível superior na 
área de atuação da empresa estatal; ou 

 

e) quatro anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de 

atuação da empresa estatal. 

 
IV.I - As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso IV do § 1º 
do Artigo 7º não poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido. 

 
IV.II - As experiências mencionadas em uma mesma alínea do inciso IV do § 
1º do Artigo 7º poderão ser somadas para a apuração do tempo requerido, 

desde que relativas a períodos distintos. 

 
 
§2º. É vedada a candidatura para representante dos empregados no 
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Conselho de Administração da Eletrobras Eletronuclear:- de titular de cargo 
em comissão na administração pública federal, direta ou indireta, sem 
vínculo permanente com o serviço público; 

 

I - de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no 
Poder Legislativo de qualquer ente federativo, ainda que licenciado; 

 
II - de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas 
mencionadas nos incisos I e II; 

 

III - de pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, como participante 

de estrutura decisória de partido político; 

 
IV - de pessoa que atuou, nos últimos trinta e seis meses, em trabalho 
vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral; 

 
V - de pessoa que exerça cargo em organização sindical. Caso o candidato 

exerça cargo em organização sindical, poderá participar do processo eleitoral, 
porém ele precisará renunciar ao cargo sindical antes de tomar posse como 
conselheiro de administração; 

 
VI - de pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria, como 

fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de 
qualquer natureza, com a União, com a própria estatal ou com empresa 
estatal do seu conglomerado estatal, nos três anos anteriores à data de sua 

nomeação; 

 
VII - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de 

interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa 
estatal ou com a própria estatal; e 

 
VIII - de pessoa que se enquadre em qualquer uma das hipóteses de 

inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1o da Lei 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO – DA INSCRIÇÃO 

 
Art. 8° A inscrição do(a) candidato(a) será solicitada mediante requerimento 

de inscrição assinado pelos(as) candidatos(as), anexo I deste edital, não 
sendo admitida inscrição por procuração. 

 

§ 1º. A entrega do requerimento e demais documentos exigidos neste edital 

será efetuada no endereço Rua da Candelária, 65 / 4º andar / 
Superintendência de Recursos Humanos. 

 
§ 2º. Além da entrega descrita no parágrafo anterior, todos os documentos 

definidos neste edital deverão ser disponibilizados em arquivo digitalizado 

contendo as assinaturas necessárias, via mensagem eletrônica (e-mail: 
coeleit@eletronuclear.gov.br). 

§ 3º. As inscrições e as demais atividades do processo eleitoral ocorrerão de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp64.htm#art1i
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acordo com o calendário eleitoral discriminado no CAPÍTULO QUINTO deste 
edital. 

 

§ 4º. Caberá recurso, quanto à homologação das candidaturas, a ser 
encaminhado ao Presidente da Comissão Eleitoral, no mesmo endereço da 

entrega dos Requerimentos. 
 

Art. 9º Além do Requerimento, cada candidato deverá apresentar a seguinte 
documentação: 

 
I – Formulário “FICHA DE CADASTRO UNIFICADO” anexo II deste edital, 
devidamente preenchido, datado e assinado; 

 

II – Currículo contendo, no mínimo e não se limitando às seguintes 
informações: Nome completo; endereço residencial; endereço profissional, 

local de nascimento; data de nascimento; filiação; CPF; RG; telefone fixo e/ou 
celular; formação acadêmica; experiência profissional; experiência 

profissional contendo início e fim da experiência; publicações caso existam; 
data; e assinatura. 

 

III - Documentos que comprovem a formação acadêmica, representados por 
cópia do diploma de instituição reconhecida pelo MEC, ou declaração da 

instituição de ensino. 
 

IV - Documentos que comprovem a experiência profissional do candidato, 
sendo aceitos documentos como: Cópia do registro na carteira de trabalho 

(CTPS) que demonstre o início e término da experiência; Declaração da área 
de Recursos Humanos da empresa atestando o período de experiência, 
contendo início e término da experiência; Publicação no diário oficial contendo 

a designação e/ou destituição; Deliberação do Conselho de Administração 
contendo a designação e/ou destituição; Resolução de Diretoria contendo a 

designação e/ou destituição; outros documentos capazes de comprovar a 
experiência declarada. 

 

CAPÍTULO TERCEIRO – DA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS E 
HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 
Art. 10º A homologação das candidaturas será efetuada pela Comissão 
Eleitoral e será condicionada aos seguintes requisitos: 

 
§ 1o entrega no prazo definido de todos os documentos, evidências ou 

comprovações solicitadas neste edital e aceitação dos mesmos como válidos 
por parte da Comissão Eleitoral; 

 

§ 2o não identificação de impedimento na avaliação de Integridade, 

Conformidade e Governança, que será efetuada na ELETRONUCLEAR S.A., da 
Comissão de Ética Pública, formulário de Due Diligence (diligência prévia), 

ANEXO III deste edital, documentos, evidências e declarações fornecidos 
pelos candidatos e, até mesmo de background check (checagem de antecedentes), 

baseado em informações públicas caso a empresa decida pelo uso dessa 
ferramenta. 
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a) o candidato deverá disponibilizar todos os documentos solicitados, os 

quais serão submetidos a essa avaliação. 

 
§ 3º  não identificação de impedimento na avaliação da Comissão de Gestão 

de Pessoas e Elegibilidade – CGPE, definidos pela Lei nº13.303/2016 e pelo 
Decreto nº 8.945/2016, de caráter eliminatório. 

 
§ 4o Os requisítos e prazos definidos para esse processo eleitoral são 

enexoráveis, não havendo concessão para inadimplências do candidato(a), e 
impedem a homologação da candidatura na falta de cumprimento seu teor 

integral. 

 

CAPÍTULO QUARTO – DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO 
TURNOS 

 

Art. 11° A votação que terá início às 09h do primeiro dia e encerrar-se-á às 

17h do último dia de votação em cada turno será realizada eletronicamente, 

por meio de um sistema na intranet da empresa. 

§ 1º. A cédula de votação estará disponível no sistema eletrônico de votação 
acessível na intranet, a partir do login pessoal, nos dias definidos no 

cronograma. 

§ 2º. Os (As) candidatos(as) inscrito(as) devem figurar na ordem numérica 

determinada por sorteio, a ser realizado pela Comissão Eleitoral na presença 
dos(as) Candidatos(as) ou de seus representantes, antes da publicação da 
relação definitiva. Os(As) Candidatos(as) ausentes ou não representados(as) 

no sorteio acatarão o resultado. 

 

CAPÍTULO QUINTO – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E CALENDÁRIO 
ELEITORAL 

 

Art. 12°  O processo eleitoral será organizado conforme o Calendário abaixo 
descrito: 

 

ATIVIDADES DATA 
1–Publicação do edital da eleição (Divulgação do 

calendário) 
Até 18h de 16/01/23 

2– Inscrições dos(as)candidatos(as) 
Das 9h de 17/01/23  
Até 18h de 24/01/23  

3– Análise e Divulgação do resultado da habilitação 
dos(as) candidatos (as) inscritos(as) 

Até 18h de 31/01/23 

4– Recursos das candidaturas não aceitas 
Das 9h de 01/02/23  
Até 18h de 03/02/23 

5– Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral Até 18h de 10/02/23 

6- Submissão dos candidatos à CGPE 13/02/23 a 27/02/23  

7– Homologação e Divulgação das candidaturas Até 18h de 28/02/23 

8– Campanha eleitoral (1º turno) 
Das 9h de 01/03/23  
Até 18h de 14/03/23  
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9–Votação (1º turno) 
Das 9h de 15/03/23  
Até 18h de 17/03/23 

10 – Divulgação (1º turno) Até 18h de 20/03/23  

11– Recursos das candidaturas (após a Divulgação do 
1º turno) 

Até 18h de 21/03/23  

12– Análise dos Recursos (1º turno)/Divulgação 
Das 9h de 22/03/23    
Até 18h de 24/03/23  

13 – Campanha Eleitoral (2º turno) 
Das 9h de 27/03/23  
Até 18h de 28/03/23 

14 – Votação (2º turno) 
Das 9h de 29/03/23  
Até 18h de 31/03/23 

15 – Divulgação do resultado Até 18h de 03/04/23 

16–Recursos das candidaturas (após a divulgação do 2º 

turno) 
Até 18h de 04/04/23 

17–Análise dos Recursos (2º turno)/Divulgação Até 18h de 05/04/23 

18 – Homologação e Divulgação do(a) candidato(a) 
eleito(a) 

Até 18h de 06/04/23 

 

 

Art. 13° – Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2023. 
 

Comissão Eleitoral 

 
Coordenador Bruno da Silva Nogueira 

Secretária Margareth Freire A. Teixeira 

Membro Marcelo Marques Galo 

Membro Luamar Angélica Sant’anna 

Membro - Indicado Pelas Entidades Sindicais José Pereira do Nascimento 

Membro - Indicado Pelas Entidades Sindicais Diógenes de Souza Nogueira 

Membro - Indicado Pelas Entidades Sindicais Augusto Emílio da Silva 

 


