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DESTINATÁRIOS

Órgão Uorg

Todos Todas

TEXTO *

Senhores Dirigentes de Recursos Humanos,

Em continuidade às orientações emanadas por esta Secretaria de Gestão Pública – SEGEP/MP relativas ao Plano de Benefícios dos
Servidores Públicos Federais, administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo
(Funpresp-Exe) e em observância ao que disciplina o Convênio de Adesão celebrado entre a União e aquela Entidade, informamos que foi
iniciado processo para as eleições da Funpresp- Exe no ano de 2014, cuja administração se dá por gestão compartilhada, com
representação paritária entre participantes e patrocinadores, nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além de eleição dos participantes para
formar o Comitê de Assessoramento do Plano ExecPrev, conforme previsto em seu Estatuto.

De acordo com o edital de convocação das eleições, disponível no sítio www.funpresp.com.br (campo "A Funpresp", aba "Publicações"),
estão aptos a votar e serem votados todos os participantes que tiveram seus requerimentos de inscrição protocolados em seus órgãos ou
entidades até o dia 29 de julho de 2014.  As inscrições no processo eleitoral ocorrerão entre os dias 15 e 29 de agosto e a votação
ocorrerá entre os dias 29/10/2014 a 31/10/2014, por meio de sistema eletrônico disponibilizado no sítio acima citado. 

Diante disso, reforçamos as orientações contidas no Comunica nº 555123, de 28/07/2014, no sentido de que as unidades de Recursos
Humanos promovam as homologações dos requerimentos de inscrição dos servidores inscritos no Plano de Benefícios da Funpresp-Exe,
de forma a proporcionar aos participantes sua habilitação no processo eleitoral da Entidade, se assim desejarem.

Outrossim, solicitamos que o processo eleitoral a que se refere este Comunica seja divulgado em meio eletrônico disponível no órgão ou
entidade, com vistas a garantir ampla participação dos participantes interessados.

Atenciosamente,

 

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Secretária-Adjunta de Gestão Pública
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