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Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2022. 

Prezados Servidores Ativos e Aposentados, 

 

Estamos iniciando o processo eleitoral para as Eleições dos Conselhos de Administração 
e Fiscal do Previmpa. 

Portanto, no período das 06h do dia 03 de março às 14h do dia 15 de março de 

2022 todos os servidores, Ativos detentores de cargo efetivo e Aposentados, são convidados 
a participar do Processo Eleitoral. O acesso ao ambiente da votação será feito pelo 
RH24Horas (informado abaixo) sendo necessário digitar a identificação do usuário e a senha 
que é a mesma do Proconsig.  

O Previmpa também disponibilizará em sua sede, na Unidade de Atendimento ao 
Segurado – Rua João Manoel 50, 3º andar, equipamentos e servidores aptos a auxiliá-lo, das 9 
às 16 horas, no período de 03 a 14 de março e no dia 15 de março até às 14h.  

Duas chapas tiveram suas inscrições homologadas e concorrerão nesta nova eleição: 
uma representando os servidores do Executivo/Prefeitura e uma representando os servidores 
do Legislativo/Câmara. Segundo o regimento eleitoral, mesmo havendo a candidatura de 
apenas uma chapa no poder Executivo e uma chapa no poder Legislativo é preciso realizar o 
processo de votação e atingir o índice de 30% de participação entre os eleitores para que a 
eleição seja validada.  

Para conhecer os participantes da Chapa do Legislativo e da Chapa do Executivo 
acesse o site do Previmpa em: Conselhos > Eleições (clique aqui) 

 
Para acesso ao Material Eleitoral da Chapa Autonomia Previdenciária (clique aqui) 

 

A eleição de novos conselheiros permite a alternância dos nossos representantes nos 
Conselhos. É importante estimularmos a participação dos colegas na eleição, mesmo havendo 
somente uma chapa de cada Poder no pleito. 

O endereço para acessar o ambiente da votação é: 

https://rh24horas.procempa.com.br, Funcionalidade: Eleições Previmpa. 

 

A comissão eleitoral disponibiliza os seguintes e-mails para contato em caso de 
dúvidas: comissaoeleitoral@portoalegre.rs.gov.br e asseplaprev@portoalegre.rs.gov.br 

 


