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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA A COMISSÃO DE SURDOATLETAS DA CBDS E ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES
DE SURDOATLETAS PARA MANDATO 2018/2020
NOTA OFICIAL
Devido ao número insuficiente de inscrições deferidas realizadas dentro do prazo estabelecido no
Regulamento da Seleção e Eleição para mandato 2018-2020, a Diretoria da CBDS, no uso de suas
atribuições, decide:
 Permitir que os surdoatletas com inscrição incompleta enviem os itens faltantes durante o período
designado para recursos (até 03/12/2018 às 23h59min), a fim de que possam completar a inscrição
e participar do processo seletivo.
 Reabrir as inscrições no período das 12h do dia 26/11/2018 até às 23h59min do dia 03/12/2018,
sendo que não haverá período posterior ao dia 03/12/2018 para recursos referentes às novas
inscrições realizadas no prazo estendido. Desta forma, os surdoatletas deverão ficar atentos ao seu
e-mail e cumprir todas as exigências para inscrição completa até às 23h59min do dia 03/12/2018.
 Permitir exceção, somente para fins do mandato 2018-2020, no requisito “b” do art. 5º do
Regimento Interno da CS-CBDS, para permitir que surdoatletas membros da Comissão de
Surdoatletas da CBDS sejam matriculados na CBDS há pelo menos 6 (seis) meses antes do início do
mandato. Ou seja, será permitido a inscrição e nomeação de surdoatletas que tenham matrícula na
CBDS antes de 14/07/2018.
Por motivo citado acima, informamos que o período de trabalho da CS-CBDS iniciará de 14/01/2019 a
30/10/2020.
Para mais informações, acompanhem a página eletrônica da CBDS: http://cbds.org.br/?p=7098 e estamos à
disposição por e-mail: eleicao@cbds.org.br para mais esclarecimentos.
Brasília, 23 de novembro de 2018.
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