
Academia de letras do triângulo Mineiro 

EDITAL 

            Eleição de Membro Efetivo 

Ficam convocados os Membros Efetivos da ALTM – Academia 

de Letras do Triângulo Mineiro – para a Assembleia Geral a ser realizada no 

dia 04 de novembro de 2017, em primeira convocação, às 10:00 horas, com 

a presença mínima de cinquenta por cento dos acadêmicos e com qualquer 

número em segunda convocação às 10:30 horas (art. 41 do Estatuto), na sede 

da Academia, sita na rua Dr. Lauro Borges, nº 347 – Uberaba (em frente ao 

Hospital da Criança), para elegerem novo Membro Efetivo que ocupará a 

vaga do Acadêmico Ernane Fidélis dos Santos (cadeira nº 23). Os 

interessados em ocupar a vaga devem apresentar requerimento, indicando a 

cadeira pretendida, acompanhado de: a) provas de publicações de sua 

autoria; b) títulos literários que possua; c) documentos fornecidos por 

instituições, entidades ou autoridades, além de  ser julgado idôneo pelos 

acadêmicos; d) exemplar de cada livro editado (art. 07 do Estatuto) e duas 

fotografias 3X4 (art. 07 do Estatuto). As inscrições devem ser enviadas pelo 

interessado ao presidente da Academia até o dia 30 (trinta) de setembro de 

2017. Uma Comissão Eleitoral nomeada pelo presidente dará o parecer no 

prazo de quinze dias sobre as inscrições (art. 09 do Estatuto). Verificada a 

inscrição de um ou mais candidatos, a eleição se processará por escrutínio 

secreto, exigido, em qualquer hipótese, o mínimo de 15 (quinze) votos (art. 

10 do Estatuto). Eleito, o novo membro será empossado em Sessão Magna 

ou em Sessão Ordinária ou Extraordinária, conforme sua escolha, sendo 

saudado por um acadêmico que lhe analisará a obra. O novo Acadêmico 

tratará, a seguir, da obra literária ou científica de seu antecessor ou de outro 

ocupante da cadeira para o qual foi eleito (art. 11 do Estatuto) 

                 Uberaba, 25 de agosto de 2017 

       Acadêmico João Eurípedes Sabino   

                           Presidente da ALTM 


