
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado de 
Goiás - ASSOJAF-GO, nos termos do artigo 21, II do Estatuto, observado o disposto no 
artigo 49, caput do mesmo diploma, CONVOCA os Associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada de forma virtual, no dia 16 de março de 2021, 
com primeira chamada às 20h e segunda chamada às 20h30, com a seguinte pauta: 
eleição dos Delegados da ASSOJAF-GO para a Assembleia Geral da Federação 
Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (Fenassojaf), 
convocada para o dia 25 de março de 2021, quando será votada proposta de alteração 
estatutária para transformação da Fenassojaf em Associação Nacional.
1) Para participar da Assembleia da ASSOJAF-GO, é necessário responder ao 
formulário de cadastro disponibilizado aqui até às 23h59 do dia 14 de março de 2021. A 
Assembleia será realizada pela plataforma Zoom, devido ao Decreto Municipal de 
lockdown por causa da Pandemia. O link de acesso será compartilhado em canal próprio 
da ASSOJAF-GO no Telegram exclusivo para este fim. O cadastro dos Associados no 
canal será realizado pela Diretoria da ASSOJAF-GO após o preenchimento do referido 
formulário e conferência dos dados informados no cadastro com a lista de associados. 
2) A escolha dos delegados inscritos, caso ultrapassem o número de cinco, até a data e 
horário informados neste edital, será feita por votação no aplicativo Telegram, durante a 
realização da Assembleia, mediante enquete onde constarão os nomes dos candidatos, o 
total de votos recebidos pelos mesmos (em número e porcentagem) e o total geral de 
votantes. 
3) Caso não haja candidatos suficientes, as vagas restantes serão escolhidas dentre os 
membros da Diretoria da Assojaf que manifestarem interesse ou por indicação do 
Presidente.
4) Os casos omissos serão decididos pela Assembleia Geral. 

Goiânia, 05 de março de 2021.

PAULO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR
Presidente da ASSOJAF-GO 


