
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FINTECHS - ABFINTECHS 

GESTÃO DE 2021/2022 

 

 

 

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FINTECHS - ABFINTECHS convoca os 

associados em dia com suas responsabilidades junto a Associação, para participarem da 

eleição que definirá a Diretoria Executiva, Gestão 2021/2022. A Assembleia Geral Ordinária 

será realizada pela plataforma Zoom, através de link que será enviado aos e-mails 

cadastrados no formulário abaixo. O processo eleitoral (votação) ocorrerá via meio eletrônico 

pela plataforma ClickSign, através de link que será enviado para o e-mail cadastrado dos 

associados com as opções de chapas no dia 19 de novembro de 2020 às 19h00. 

 

Solicitamos que os associados que participarão da Assembleia Geral se inscrevam pelo link 

a seguir: https://forms.gle/vfdD9T1YDCSfhHzYA 

 

Seguiremos o cronograma abaixo:  

 

Lançamento do Edital 30/10/2020 

Inscrição das Chapas 03/11/2020 a 08/11/2020 

Webinar para esclarecimentos do processo 04/11/2020 ás 16h00 

Análise da documentação das Chapas 09/11 a 12/11/2020 

Divulgação das Chapas 13/11/2020 

Webinar para apresentação das Chapas 17/11/2020 ás 19h00 

Assembleia Geral Ordinária: Eleição  19/11/2020 ás 19h00 

Divulgação do Resultado da Eleição  20/11/2020 

 

 

Mais orientações e informações podem ser consultadas no site www.abfintechs.com.br ou 

pelo e-mail: eleicao@abfintechs.com.br  

 

 

São Paulo, dia 30 de outubro de 2020.  

 

 

____________________________________  

(Bernardo S. Pascowitch – Diretor)  

Clicksign b8549260-ded7-49f6-add6-fe8def4d4970

https://forms.gle/vfdD9T1YDCSfhHzYA
http://www.abfintechs.com.br/
mailto:eleicao@abfintechs.com.br


Edital de Convocação - Eleição 2020.docx
Documento número #b8549260-ded7-49f6-add6-fe8def4d4970

Assinaturas

Bernardo Pascowitch
Assinou

Log

30 out 2020, 20:11:43 Operador com email guilherme.oliveira@abfintechs.com.br na Conta 85f0c3c6-f7fb-4e80-b5a2-

0c3db3d1c17b criou este documento número b8549260-ded7-49f6-add6-fe8def4d4970. Data

limite para assinatura do documento: 27 de novembro de 2020 (09:39). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 out 2020, 20:12:24 Operador com email guilherme.oliveira@abfintechs.com.br na Conta 85f0c3c6-f7fb-4e80-b5a2-

0c3db3d1c17b adicionou à Lista de Assinatura:

bernardo.pascowitch@abfintechs.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 out 2020, 20:12:37 Operador com email guilherme.oliveira@abfintechs.com.br na Conta 85f0c3c6-f7fb-4e80-b5a2-

0c3db3d1c17b alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27

de novembro de 2020 (09:39).

30 out 2020, 20:23:10 Bernardo Pascowitch assinou. Pontos de autenticação: email

bernardo.pascowitch@abfintechs.com.br (via token). CPF informado: 369.087.698-28. IP:

177.76.157.102. Componente de assinatura versão 1.82.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

30 out 2020, 20:23:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b8549260-ded7-49f6-add6-fe8def4d4970.

Hash do documento original (SHA256): 08631c0801f9c4f9006432f1c7415d80a0b3484ad17cbbf03f30fbe3e5d9adbf

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número b8549260-ded7-49f6-add6-fe8def4d4970, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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