EPET
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS

PROJETO – CONHECENDO A GOVERNANÇA DA PETROS
OBJETIVOS
Proporcionar conhecimentos básicos sobre Previdência Complementar Fechada ,
através de reuniões nas quais conselheiros da Petros e palestrantes transmitirão
informações e orientarão como ampliar conhecimentos aos candidatos a membros
dos Colegiados: Fiscal, Deliberativo e Diretoria da PETROS. A transferência de
experiência de Conselheiros eleitos e de palestrantes convidados visa, inclusive,
auxiliar participantes e assistidos procurarem obter “certificação” por órgão
credenciado pela autoridade governamental, exigida pela legislação atual para que
participantes e assistidos eleitos, ou indicados pelas patrocinadoras, tomem posse
para atuar na gestão de fundos de pensão.
Desta forma, proporcionar, também, conhecimentos práticos a participantes e

assistidos para acompanharem o desempenho e avanços da gestão de Planos de
Previdência Complementar administrados pela PETROS.
PÚBLICO ALVO
Destinado a assistidos e participantes da PETROS, associados de Associações e
Sindicatos que os representem e que desejem atuar na gestão da entidade ou no
acompanhamento da gestão, auxiliando direta ou indiretamente os membros dos
Colegiados da Fundação com mandatos eletivos.
As solicitações de inscrições deverão ser encaminhadas para a Carmela – fone: 22773750 / e-mail cultural@aepet.org.br a partir de 02 de junho de 2016, com término
previsto para 15 de junho de 2016, contendo as seguintes informações:
1) Entidade representativa a qual é filiado.
2) Nome completo do(a) indicado(a):
3) Idade do(a) indicado(a):
4) Matrícula Petros do(a) indicado(a):
5) Nível de escolaridade:
6) Se de escolaridade superior, qual a especialidade.
7) Endereço eletrônico e telefone para contato.
O solicitante de inscrição, após receber o retorno da confirmação da inclusão
do nome na primeira turma de 30 participantes, enviará cópia do comprovante
de depósito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) correspondente à
matrícula para confirmar sua matrícula.
INVESTIMENTO:

9

prestações

mensais

de

R$

500,00

cada.

DURAÇÃO: 9 meses, em três reuniões por mês, de três horas de duração por
reuniões, no horário das 18h às 21h, nos dias quartas, quintas e sextas feiras.

Coordenação Geral

