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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

 
   Ficam convocados os senhores(as) asociados(as) da empresa Talentos 

Jr. – Empresa Junior da URI – São Luiz Gonzaga a se reunirem em Assembleia Geral 

Ordinária, nos termos do artigo 39 do Estatuto Social, às 19:00 horas, no dia 11 de 

agosto de 2016, no Salão de Atos da URI – Universidade Regional integrada do Alto 

Uruguai e das Missões, localizado na Rua José Bonifácio, nº 3149, São Luiz Gonzaga - 

RS, em 1ª convocação e em segunda convocação às 19:30 horas, na mesma data e 

endereço, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

- Eleição da diretoria executiva, do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal; 

- Deliberar e votar sobre alterações estatutárias; 

- Outros assuntos de interesse geral. 

     

   Conforme artigo 31 do Estatuto Social, as eleições serão realizadas para 

a formação da Diretoria executiva composta por 11 (onze) membros: 3(três) diretores 

de Projetos, 3(três) diretores de Recursos Humanos, 2(dois) diretores financeiros, 3 

(três) diretores de marketing, dentre os quais será eleito o Diretor Executivo. De acordo 

com o artigo 25, o Conselho Administrativo deverá ser composto por 5 (cinco) 

membros, dos quais 2 (dois) são alunos do Curso de Administração e 2 (dois) 

professores sendo um eleito pela Empresa Jr, e o quinto membro será o Diretor 

Executivo eleito entre os membros que compõe a diretoria executiva. Para o Conselho 

fiscal serão eleitos 2 (dois) membros. 

  De acordo com o artigo 43 do Estatuto Social, poderão candidatar-se e terem 

direito a voto todos os alunos matriculados nos cursos da URI São Luiz Gonzaga.  

 

 

São Luiz Gonzaga, 29 de junho de 2016. 

 

 

 

Comissão Eleitoral 

Talentos Jr. – Empresa Junior 

URI - São Luiz Gonzaga  


