
 

 

PÚBLICA 

 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

Nos termos do art. 21, caput1, e 242 do Estatuto da Associação dos Advogados Empregados da 
Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS (ADEMP), fica convocada eleição para o dia 16 de dezembro 
de  2022 para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Diretor Financeiro Administrativo do 
biênio 2023/2024. 
 
Os candidatos aos cargos da Diretoria deverão registrar chapa até o dia 11 de novembro, por e-
mail endereçado à diretoria@ademp.org.br e administrativo@ademp.org.br, contendo nome, 
matrícula e cargo pretendido dos seus componentes, para a devida divulgação. 
 
De 14 a 30 de novembro de 2022 haverá a divulgação das chapas inscritas. 
 
De 1º a 14 de dezembro serão recebidos os votos por e-mail, com a cédula assinada, através do 
endereço administrativo@ademp.org.br. 
 
 

 
1 Art. 21 - A convocação da Assembleia Geral far-se-á por editais afixados na sede da ADEMP ou por meio da comu-
nicação oficial, inclusive por meio eletrônico, a todos os associados efetivos, com 30 dias corridos de antecedência. 
Os editais mencionados conterão, ainda que sumariamente, a ordem do dia das  assembleias, o local, a data e a 
hora da reunião, bem como a forma da votação.  
Parágrafo Único - É possível realizar Assembleias Gerais de forma virtual, por meio da rede mundial de computado-
res-Internet, cabendo à Diretoria Executiva decidir acerca da sua realização desse modo, disciplinando o seu proce-
dimento. 
2 Art. 24 - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos para mandatos de 2 (dois) anos, renováveis por igual 
período em não havendo a inscrição de outra chapa, mediante maioria simples dos presentes, por voto direto e se-
creto, admitidas candidaturas avulsas, sendo o período de votação estabelecido pela Assembleia Geral. 
Parágrafo Único - O término do mandato dos membros da Diretoria Executiva coincidirá com a posse da nova Dire-
toria Executiva eleita. 
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No dia 16 de dezembro será realizada a assembleia para homologação do resultado apurado na 
votação. 
 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2022 
 
 
 

GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO LOPES CANÇADO 
OAB-MG 74.095 

Chave: JUFP – Mat. 0218154 
 
 
 

FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA 
OAB/MG 102.764 – OAB/DF 59.758 

Chave: J2A8 – Mat. 02499059 

RAFAEL D’ANGELO MACHADO 
OAB/RJ 216.266 

Chave: C2VB – Mat. 02562483 
 


