
 
 
 
 

Edital de Convocação Para Assembleia Geral Eleitoral Para o 
Preenchimento dos Cargos Da Diretoria Executiva da 

Associação Mineira de Psiquiatria 
 

 
O dia primeiro do mês de dezembro de 2020, entre 08:00 e 18:00 horas, 
será realizada votação online para o preenchimento dos cargos da 
Diretoria Executiva da Associação Mineira de Psiquiatria. Na 

oportunidade convocamos os Associados Efetivos, os Associados Titulares, os 
Associados Fundadores e os Associados Jubilados que estejam adimplentes 
com suas obrigações associativas há mais de 2 (dois) anos consecutivos com 
a Associação Mineira de Psiquiatria/AMP, Associação Brasileira de 
Psiquiatria/ABP e Associação Médica de Minas Gerais/AMMG, para 
apresentarem suas candidaturas, informando que as Chapas dos candidatos à 
Diretoria Executiva da AMP, constituindo uma única chapa com todos os 
cargos previstos no arts. 20 e 21, do Estatuto da AMP, acompanhadas das 
anuências de todos os candidatos da mesma, bem como a comprovação da 
condição de elegibilidade, serão inscritas até 20 (vinte) dias antes da data 
marcada para a eleição, ou seja, 10 de novembro de 2020, até às 18:00 horas, 
através de ofício, que deverá ser protocolado na sede da AMP, assinado pelos 
seus candidatos a Presidente e a Secretário Geral, dirigido ao Presidente da 
Comissão Eleitoral da AMP. Para informações e regularização de situação 
associativa e adimplência junto à ABP/AMP, entre em contato com o Setor de 
Cadastro com Gislene Mendes pelo telefone: (021) 2199-7500 ou pelo e-mail: 
cadastro@abpbrasil.org.br ou cadastro2@abpbrasil.org.br. Para informações e 
regularização de situação associativa e adimplência junto à AMMG/AMP, entre 
em contato com o Setor de Atendimento com Soraia ou Ludmilla pelo telefone: 
(031) 3247-1623 ou pelos e-mails: atendimento@ammgmail.org.br ou 
atendimento1@ammgmail.org.br. Informamos, por fim, que as eleições 
observarão as Normas Eleitorais aprovadas pela Comissão Eleitoral no dia de 
hoje, 19 de outubro de 2020, e as demais presentes no Estatuto da AMP.  
 

Comissão Eleitoral 

Guilherme Rolim Freire Figueiredo (Presidente), 

Fernando Grossi 

Katia Edlena 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020 
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