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Previnforme 575 - 29/9/2021 

 

Requisitos para registro de candidatura 
   

 As inscrições para os cargos de Diretor de Benefícios e membros dos 

conselhos Deliberativo e Fiscal da Previnorte tiveram início no dia 16 de 

setembro e poderão ser feitas até o dia 1º de outubro de 2021 – sexta-feira.  

 

     Não perca a chance de se inscrever como candidato a um dos cargos. Envie 

o seu Registro de Candidatura para o e-mail:   eleicoes@previnorte.com.br, 

acompanhado de currículo e certificados, explicitando as habilidades técnicas 

e experiências exigidas para o cargo, conforme determina o Regulamento 

Eleitoral. Os requisitos estão previstos no Estatuto da Previnorte, de acordo 

com as normas que regem os fundos de pensão.   

 

         Critérios - Para o exercício de cargo no Conselho Deliberativo devem ser 

observados os seguintes requisitos:  

  

 ser participante  com,  no  mínimo, dois  anos  de contribuição para a 

Previnorte;  

 ter formação de nível superior;  

 ser detentor de capacidade técnica e experiência compatíveis com as 

atribuições do cargo, relativamente a conhecimentos de previdência social 
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e privada, administração, mercado financeiro, estratégia de negócios ou 

gestão empresarial;  

 não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, que vede, ainda 

que temporariamente, o exercício de cargo ou função pública;  

 não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da 

seguridade social, da previdência complementar ou como servidor público, 

na forma das normas legais;  

 não estar com prestação de contas, como ex-membro da Diretoria-

Executiva, pendente de aprovação pelo Conselho Deliberativo.  

 

    De forma similar ao Conselho Deliberativo, são requisitos para o exercício 

de cargo no Conselho Fiscal: 

 ser participante com, no mínimo, dois  anos  de contribuição para a 

Previnorte;  

 ter formação de nível superior;  

 ser contador, auditor, economista ou profissional que detenha experiência 

em atividades afins às das atribuições do Conselho Fiscal;  

 não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, que vede, ainda 

que temporariamente, o exercício de cargo ou função pública;  

 não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da 

seguridade social, da previdência complementar ou como servidor público, 

na forma das normas legais;  

 não estar com prestação de contas, como ex-membro da Diretoria-

Executiva, pendente de aprovação pelo Conselho Deliberativo.  

 

    Diretoria Executiva - Também é importante destacar os requisitos para o 

exercício de cargo na Diretoria Executiva - no caso das eleições, o cargo é 

de Diretor de Benefícios:    

 ser participante  com,  no  mínimo, cinco  anos  de contribuição para a 

Previnorte;  

 ter formação de nível superior;  

 ter comprovada experiência no exercício de funções executivas*, por um 

período mínimo de cinco anos;  

 ser detentor de capacidade técnica e experiência compatíveis com as 

atribuições do cargo, com domínio dos objetivos das entidades fechadas de 

previdência complementar, incluindo a área de Previdência Social; na 
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gestão de benefícios; conhecimentos de estudos atuariais; de 

administração e de gestão de pessoas;  

 não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, que vede, ainda 

que temporariamente, o exercício de cargo ou função pública;  

 não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da 

seguridade social, da previdência complementar ou como servidor público, 

na forma das normas legais.  

   

 

Nota: O termo "função executiva" no Estatuto deve ser considerado como experiência 

adquirida em gestão no exercício de cargos de direção e/ou gerência e/ou de cargos de 

conselheiro administrativo, deliberativo e/ou fiscal, e ainda participação em comitês de 

auditoria de sociedades anônimas (de capital fechado ou aberto) e de EFPC; a contagem 

do tempo de exercício de "função executiva" é que períodos concomitantes somente 

podem ser somados se as atividades exercidas se caracterizarem por distintas em termos 

da experiência de gestão.  
   

 

           Atualize seus dados cadastrais, em especial o endereço 

eletrônico, para receber sua senha de acesso ao processo eleitoral. 
   

  

 

 


