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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Nº 01/2022 

Assembleia Geral - Eleição Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica 
 

  

A Comissão Eleitoral das Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s Mirante e 

São Benedito, gerenciadas pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - FUNEPU, 

inscrita no CNPJ 20.054.326/0001-09, no uso de suas atribuições e cumprindo o disposto 

nas Resoluções CFM 2147/2016, 2152/2016 e Resolução Plenária CRMMG 317/2009, 

convoca os Médicos do Corpo Clínico para Assembleia Geral de Eleição dos membros 

da Diretoria Clínica e Comissão de Ética Médica para o mandato de 01/07/2022 a 

01/07/2024. 

 

1. Em cumprimento às referidas Resoluções, a escolha dos membros da Comissão 

de Ética Médica e Diretoria Clínica será feita mediante eleição direta. Somente poderão 

participar os médicos que compõem o Corpo Clínico do estabelecimento, devidamente 

inscritos e em situação regular¹ com o Conselho Regional de Medicina. 

 

2.   Os candidatos à Comissão de Ética Médica deverão se inscrever por meio de 

Chapa, contendo o número mínimo de 3 membros efetivos e 3 suplentes. A candidatura 

para a Diretoria Clínica também deverá ser feita por meio de chapa, composta por 

Diretor Clínico e Vice-Diretor Clínico. 

 

3.   Os candidatos interessados deverão se inscrever junto à Comissão Eleitoral 

na sala da Coordenação Administrativa das UPA’s Mirante ou São Benedito, no período 

de 09/05/2022 a 15/05/2022 das 8h às 17h, mediante protocolo do Requerimento de 

inscrição de chapa e Declaração de Aquiescência² (anexo I, II e III deste edital), devendo 

acompanhar cópia de certidão negativa ético-profissional e de quitação junto ao CRMMG. 

Os formulários estarão disponíveis no sítio www.funepu.com.br. 

 

4.   Os nomes das chapas inscritas serão divulgados por ordem alfabética no 

mural de avisos das Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s e no sítio 

www.funepu.com.br no período de 16/05/2022 a 31/05/2022. 

 

5.   As votações deverão serão realizadas no dia 07/06/2022, presencialmente das 

6:30h ás 7:30h e das 18:30h às 19:30h nas urnas disponíveis nos seguintes locais:  
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 UPA Mirante - Em frente a sala do SISREG; 

 UPA São Benedito - Na rampa de acesso próximo a Farmácia. 

 

6. A Comissão Eleitoral procederá à apuração dos votos após o encerramento da 

votação, podendo ser acompanhada pelo representante das chapas e demais 

interessados, a critério da comissão eleitoral. Será considerada eleita a chapa que obtiver 

maioria simples dos votos apurados.  

 

7.   Os resultados preliminares serão divulgados a partir do dia 09/06/2022, no 

mural de avisos das Unidades de Pronto Atendimento e no sítio www.funepu.com.br. 

 

8.   Os protestos e recursos contra qualquer fato relativo ao processo eleitoral 

deverão ser formalizados, por escrito, no período de 10/06/2022 a 11/06/2022, e enviados 

via e-mail para os endereços: upasaobenedito@funepu.com.br e 

upamirante@funepu.com.br e em segunda instância ao Conselho Regional de Medicina 

de Minas Gerais. 

 

9. O resultado final das eleições será divulgado no dia 13/06/2022, através do sítio 

www.funepu.com.br e nos murais de avisos das UPA’s. 

 

 

Uberaba-MG, 05 de maio de 2022. 

 

 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 

_____________________ 

 
1 (Resolução CFM 2152/2016) 
“Art. 10 Não poderão integrar as Comissões de Ética Médica os médicos que exercerem cargos de direção técnica, clínica ou 
administrativa da instituição e os que não estejam quites com o Conselho Regional de Medicina. 
Art. 11. São inelegíveis para as Comissões de Ética Médica os médicos que não estiverem quites com o Conselho Regional de 
Medicina, bem como os que tiverem sido apenados eticamente nos últimos 8 (oito) anos, com decisão transitada em julgado 
no âmbito administrativo, ou que estejam afastados cautelarmente pelo CRM”. 
 
1 (Resolução CFM 2147/2016)  
“Art. 8º - Ao médico será permitido assumir a responsabilidade, seja como Diretor Técnico, seja como Diretor Clínico, em 

duas instituições públicas ou privadas, prestadoras de serviços médicos, mesmo quando tratar-se de filiais, subsidiárias ou 

sucursais da mesma instituição(...)”. 
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(ANEXO I) 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 
 

 
 
Pelo  presente, eu,  ____________________________________________, inscrito no CRM/MG 

nº____________, representante  da chapa __________________________________, solicito a 

candidatura da respectiva chapa para concorrer à Eleição da Diretoria Clínica das Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA Mirante e São Benedito, a ser realizada no dia ______/______/________. 

 

 
 

 

DIRETOR CLÍNICO 
 

Nome:___________________________________ CRM/MG Nº_________Assinatura:________________ 

  

 
VICE-DIRETOR CLÍNICO 
 
 
Nome:______________________________________CRM/MG Nº________Assinatura:_______________ 

  

  

 

 

 Uberaba-MG,______de______________ de 2022. 
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(ANEXO II) 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 
 
 
 
Pelo  Presente, eu,  ____________________________________________, inscrito no CRM/MG  

nº______________, representante  da Chapa __________________________________, solicito a 

candidatura da respectiva chapa para concorrer à Eleição da Comissão de Ética Médica das Unidades 

de Pronto Atendimento – UPA Mirante e São Benedito, a ser realizada no dia  

______/______/________. A Chapa  mencionada acima será composta pelos seguintes membros: 

 
 
MEMBROS TITULARES 
 
 
Presidente 

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

 

Secretário  

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

 

Membro efetivo  

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

 

 
MEMBROS SUPLENTES 
  

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

  

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

  

Nome:______________________________ CRM/MG Nº__________Assinatura:___________________ 

 

  
Uberaba-MG,______de______________ de 2022. 
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(ANEXO III) 
 

DECLARAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA 

 
 

 

Eu, ___________________________________, inscrito (a) no CRMMG sob o nº_________________, 

declaro que não possuo acúmulo de cargos de diretoria nos termos da Resolução CFM 2147/2016 e 

2152/2016, aceitando o registro de minha candidatura nas eleições a serem realizadas no dia  

______/______/________, para o cargo de ________________________________________ das 

Unidades de Pronto Atendimento – UPA Mirante e São Benedito inscritas no CRMMG sob os nºs 

12059 e 12060 onde presto meus serviços como médico. 

 

 

Uberaba-MG,______de______________ de 2022. 
 

 

 

_____________________________ 

(Assinatura e Carimbo) 
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