
 

Edital de Convocação das Eleições de Diretoria e Conselho Fiscal da 

Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde no Estado de Goiás - FEHOESG Quadriênio 2023/2027 

 

 

A presidente do Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e 

Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado de Goiás - FEHOESG, no uso de suas 

atribuições e com fulcro nos termos do Estatuto e Regulamento Eleitoral, convoca os seus 

filiados para eleição da DIRETORIA e CONSELHO FISCAL para o Quadriênio 2023/2027, que 

será realizada no dia 20 de Dezembro 2022, na sede social do SINDILABS-GO, sito Av. Goiás 

nº 609, sala 702, Ed. Sandoval de Azevedo, Setor Central, no município de Goiânia no 

Estado de Goiás, no horário das 14h às 17 horas, ininterrupto, ou através de 

videoconferência. Caso não seja atingido o quórum de mais de 2/3 dos filiados que 

estiverem aptos a votar, de acordo com regulamento eleitoral da entidade, será realizada 

segunda votação no dia 21 de dezembro de 2022 das 14h às 17 horas, com qualquer 

número de filiados, e, em caso de empate de votos, será realizada terceira votação no dia 

22 de dezembro das 14h às 17 horas. O prazo para registro de chapa será de 25 de 

novembro a 12 de dezembro 2022, na sede da Federação, de segunda a sexta-feira de 9h 

às 17 horas. A publicação das chapas registradas será realizada no dia 13 de dezembro de 

2022 no endereço da web da FEHOESG (www.fehoesg.org.br) e o prazo de impugnação de 

candidatos ou chapas será de 14 a 16 de dezembro de 2022. A publicação final das chapas 

registradas será no dia 19 de dezembro de 2022 no endereço da web da FEHOESG 

(www.fehoesg.org.br). 

 

Goiânia – GO, 19 de novembro de 2022. 

 

Christiane Maria do Valle Santos 
Presidente  
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