
Brasília (DF), 24 de setembro de 2021. 

Of. Circular/NCST Nº 011/2021 

 
Prezados (as) Companheiros (as),  

 
 Vimos através deste, encaminhar-lhes, anexo, o edital de Convocação do V CONGRESSO 
NACIONAL DA NCST, que será realizado no dia 25 de novembro do corrente ano, por videoconferência, 
através do aplicativo Microsoft TEAMS. 
 
 Ressaltamos que durante o evento, mais especificamente no período das 11h00min até às 
11h30min do 25.11.2021, serão realizadas eleições para Diretoria Executiva, Secretarias Nacionais e 
Conselho Fiscal da NCST Nacional, sua apuração e, posteriormente, debatida e aprovada a agenda 
programática da Central para os próximos 04 (quatro) anos, conforme edital anexo. 
   

Importante informarmos que o colégio eleitoral da NCST é composto pelos Delegados Natos, ou 
seja, um delegado representante de cada entidade filiada, os membros do Conselho Deliberativo da 
NCST e pelos Delegados Estaduais, observando-se os critérios estabelecidos no quadro abaixo: 
 

ESTADUAL QUE TEM ATÉ 30 ENTIDADES FILIADAS SOMENTE OS DELEGADOS 
NATOS 

ESTADUAL QUE TEM DE 31 A 50 ENTIDADES FILIADAS INDICAÇÃO DE MAIS 10 
DELEGADOS 

ESTADUAL QUE TEM DE 51 A 100 ENTIDADES FILIADAS INDICAÇÃO DE MAIS 20 
DELEGADOS 

ESTADUAL QUE TEM DE 101 A 150 ENTIDADES FILIADAS INDICAÇÃO DE MAIS 40 
DELEGADOS 

ESTADUAL QUE TEM ACIMA DE 151 ENTIDADES FILIADAS INDICAÇÃO DE MAIS 50 
DELEGADOS 

  
As estaduais e as entidades filiadas deverão enviar, através do e-mail: v_congresso@ncst.org.br, 

as credenciais dos seus delegados (doc. anexo), devidamente preenchidas e assinadas, juntamente com 
o termo de consentimento de tratamento de dados – LGPD (doc. anexo), assinado individualmente por 
cada delegado, impreterivelmente até o dia 26/10/2021, sob pena de não se habilitarem para participar 
do V Congresso da NCST.  

 
Também, solicitamos que os membros do Conselho Deliberativos preencham o termo o termo de 

consentimento de tratamento de dados – LGPD (doc. anexo), e nos encaminhe através do mencionado 
e-mail, observado o prazo previsto no parágrafo anterior. 
 
 Somente para critério de esclarecimento, os delegados inscritos para participarem do V 
Congresso da NCST, serão obrigatoriamente os mesmos que participarão do processo de votação no ato 
das Eleições 2021. 
 
 Informamos que o link de acesso à sala virtual do aplicativo Microsoft TEAMS, será 
disponibilizado e enviado aos delegados inscritos até o 5º dia que antecede a realização do V Congresso. 
Logo, faz-se necessário o correto preenchimento da credencial com todos os dados solicitados.  
 



Observamos que o método virtual depende de equipamento dotado de câmera e áudio, bem 

como da prévia instalação da Plataforma Microsoft TEAMS no computador ou celular que será utilizado 

para este fim e internet estável. 

 Sendo o que há para o momento, desde já agradecemos a atenção, ao tempo em que ficamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos, através dos contatos/whatsApp: Dr. Agilberto Seródio - 61 
981569854 e Kleber Willian Dutra Freire – 61 99335-5555. 
 
  Atenciosamente, 
 
 

JOSÉ REGINALDO INÁCIO  
Presidente – NCST 

                                                               
 

MOACYR ROBERTO TESCH AUERSVALD 
Secretário Geral – NCST 

 

 
   
   
   
 
  
  


