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REGULAMENTO PARA ELEIÇÕES DIRETAS DA FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – 

COMPESAPREV E DO COMPESASAÚDE – ERRATA 

 

Os itens 6.1.4., 6.2.3., 6.3., 6.4. e 13.2  do Regulamento para Eleições Diretas da Fundação Compesa de 

Previdência e Assistência – CompesaPrev passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

6.1 São condições de inscrição e concorrência à vaga de Diretor de Benefícios:  

(...) 

6.1.4. possuir 05 (cinco) anos ininterruptos de vínculo empregatício junto à COMPESA, pertencendo      

ao seu quadro de pessoal; 

 

6.2. São condições de inscrição e concorrência à vaga de membro efetivo e suplente do Conselho 

Deliberativo da COMPESAPREV: 

      (...)  

6.2.2. possuir 05 (cinco) anos ininterruptos de vínculo empregatício junto à COMPESA, 

pertencendo ao seu quadro de pessoal; 

 

6.3. São condições de inscrição e concorrência à vaga de membro efetivo e suplente do Conselho 

Fiscal da COMPESAPREV: 

6.3.1 ter aderido ao plano de benefícios mantendo a condição de participante ou assistido da 

COMPESAPREV, em pleno gozo de seus direitos estatutários; 

6.3.2. possuir 02 (dois) ou mais anos de contribuição à COMPESAPREV e estar em dia com os seus 

pagamentos das contribuições; 

6.3.3. possuir 05 (cinco) anos ininterruptos de vínculo empregatício junto à COMPESA, pertencendo 

ao seu quadro de pessoal; 

6.3.4. possuir comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa, 

contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, mediante comprovação emitida por 

Pessoa Jurídica; 

6.3.5. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, devendo apresentar certidão de 

antecedentes criminais (Estadual e Federal); 



         Fundação Compesa de Previdência e Assistência 

 
6.3.6. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, 

inclusive da previdência complementar ou como servidor público, estatutário ou celetista, 

ainda que temporário; 

6.3.7. não estar disputando recondução à vaga no Conselho Fiscal, por ser proibida tal possibilidade; 

6.3.8. possuir grau de escolaridade do ensino médio completo, ou seu equivalente; 

6.3.9. estar em dia com as obrigações perante a COMPESAPREV e COMPESASAÚDE (tais como 

contribuições ao Plano de Saúde e os Planos de Benefícios, bem como parcelas de 

empréstimo por ventura concedidos).  

 

6.4. São condições de inscrição e concorrência à vaga de membro efetivo e suplente do Conselho de 

Saúde do COMPESASAÚDE:  

6.4.1. ser associado ao COMPESASAÚDE, em pleno gozo de seus direitos estatutários e estar em 

dia com os seus pagamentos; 

6.4.2. possuir 02 (dois) ou mais anos de contribuição ao COMPESASAÚDE; 

6.4.3. possuir 05 (cinco) anos ininterruptos de vínculo empregatício junto à COMPESA, 

pertencendo ao seu quadro de pessoal; 

6.4.4. possuir grau de escolaridade do ensino médio completo, ou seu equivalente; 

6.4.5. não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, devendo apresentar certidão de 

antecedentes criminais (Estadual e Federal); 

6.4.6. não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, 

inclusive da previdência complementar ou como servidor público, estatutário ou celetista, 

ainda que temporário; 

6.4.7. estar em dia com as obrigações perante a COMPESAPREV e COMPESASAÚDE (tais como 

contribuições ao Plano de Saúde e os Planos de Benefícios, bem como parcelas de 

empréstimo por ventura concedidos).  

13.2. A votação eletrônica iniciar-se-á às 8 (oito) horas do dia 08/07/2019 e terminará às 17 (dezessete) 

horas do mesmo dia, reiniciando, no dia 09/07/2019, às 8 (oito) horas, com término previsto para às 17 

(dezessete) horas.  

 

Recife, 13 de maio de 2019. 
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