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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL 

 
 

Pelo presente Edital, a DIRETORIA EXECUTIVA, nos termos do disposto no Estatuto do Instituto 
Ambev de Previdência Privada e em cumprimento ao determinado em reunião do Conselho 
Deliberativo, realizada em 19 de novembro de 2021, vem convocar os participantes dos Planos de 
Benefícios administrados pelo Instituto, que estejam em gozo de seus direitos estatutários, para 
participarem da eleição de seus representantes no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, os 
quais, em conformidade com o previsto no Estatuto do Instituto, serão eleitos pelo Corpo Social. A 
eleição em questão será realizada no dia 08 de março de 2022, das 8 às 17 horas, na sede social do 
Instituto. Serão eleitos 1 (um) membro como representante dos participantes ativos e assistidos para 
o Conselho Fiscal e 1 (um) membro como representante dos participantes ativos e assistidos para o 
Conselho Deliberativo. Os membros eleitos para os respectivos cargos cumprirão mandato de 3 (três) 
anos. Em conformidade com o Estatuto, os candidatos inscritos até o dia 15 de fevereiro de 2022, 
serão submetidos à eleição pelo Corpo Social. A inscrição das candidaturas dar-se-á no período 14 
de dezembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022 e os requerimentos de candidatura deverão ser 
assinados pelos candidatos e enviados ao Instituto Ambev de Previdência Privada, aos cuidados de 
Antonio Augusto Chagas Arruda, localizado à Av. Antarctica, 1.891, na Cidade de Jaguariúna, Estado 
de São Paulo - CEP: 13.918-000. A Comissão Eleitoral disponibilizará no site do Instituto Ambev o 
referido “Requerimento de Candidatura”, sendo facultado aos candidatos  devolvê-lo aos cuidados 
do Antonio Augusto Chagas Arruda, observando-se o prazo previsto neste Edital de Convocação. No 
respectivo “Requerimento de Candidatura”, cada candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o 
cargo para o qual está concorrendo, optando pelo Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal. Os 
candidatos deverão ter comprovada experiência no exercício da atividade em uma das seguintes 
áreas: financeira, administrativa, contábil ou jurídica; não ter sofrido condenação criminal transitada 
em julgado; não haver sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da seguridade 
social, inclusive da previdência complementar, ou como servidor público. Além dos requisitos legais, 
em conformidade com o artigo 17, do Estatuto, o candidato deverá ter formação de nível superior. A 
publicação das candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral ocorrerá no dia 22 de fevereiro 
de 2022, por meio de comunicado divulgado no site do Instituto Ambev. Em caso de empate, os 
critérios para desempate serão, pela ordem: 1) maior tempo de vinculação ao Instituto, contado em 
dias; 2) maior tempo de vinculação a uma das Patrocinadoras, e 3) sorteio. O resultado da eleição 
será divulgado no dia 08 de março de 2022, no site do Instituto Ambev. Os membros eleitos e seus 
respectivos suplentes tomarão posse no dia 14 de março de 2022. Caberá ao Corpo Social decidir 
as demais questões que por ventura venham a ser suscitadas no processo eleitoral. 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2021. 
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