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ESTATUTO DO GRUPO ASERT 
 
 

 
I - DENOMINAÇÃO E  CONSTITUIÇÃO 
 
 

O grupo de profissionais de RH, reunir-se-á sob a denominação de ASERT -

Acompanhamento, Seleção, Recrutamento e Treinamento, e será constituído em média por 
30 (trinta) profissionais com formação universitária que estejam atuando na área de Recursos 
Humanos ou em áreas afins à RH. Poderão ingressar novos membros em substituição aos 
atuais, se indicados e referendados por algum outro membro e, desde que submetam suas 
qualificações e referências profissionais à análise do grupo, tendo sua inclusão aprovada por 
unanimidade pelos membros do Grupo. 
 
II – OBJETIVOS 
 
 

O grupo de profissionais ASERT não tem fins lucrativos, e seu principal objetivo é o de 
promover reuniões e encontros entre seus membros para intercâmbio de informações, 
experiências e vivências, buscando o enriquecimento profissional e pessoal, e aprimoramento 
técnico, objetivando o suporte e auxílio mútuos nas atividades empresariais, e incrementando a 
integração e a convivência social dos membros do grupo. 
 
III - COORDENADORIA 
 

 
Para coordenar o cumprimento do presente Estatuto, a cada seis meses os membros do 

ASERT elegerão 07 (sete) dentre os membros que integrem o grupo há mais de seis meses, 
para exercerem as seguintes atribuições: 
           

 01(um) Coordenador Geral, a quem compete programar e definir junto ao grupo as pautas, 
locais e datas das reuniões, presidi-las e coordená-las; representar pessoalmente ou por 

escrito o ASERT em eventos de cunho social e/ou profissional, perante entidades de classe 
e outros estabelecimentos; coordenar a admissão ou exclusão de membros, decidir em 
nome do grupo as questões que não puderem aguardar a próxima reunião; coordenar as 
atividades dos demais membros da Coordenadoria; cumprir e fazer cumprir o presente 
Estatuto e as decisões do grupo. 
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 01 (um) Tesoureiro, a quem compete administrar as receitas e despesas obtidas pelo 
Grupo; propor mensalidades, reajustes, etc.; bem como providenciar as cobranças e/ou 
pagamentos nas épocas próprias, além de apresentar, periodicamente, relatório sobre as 

finanças do ASERT.   
 

 02 (dois) Coordenadores de Comunicação: compete a eles secretariar as reuniões do 

grupo, manter em dia a correspondência do ASERT, manter e divulgar cadastro completo e 

atualizado dos membros do ASERT, de seus familiares e de profissionais e 
estabelecimentos públicos ou privados ligados à área de R.H. (nomes, endereços, datas em 
geral, e outros dados afins), e outros documentos de interesse do grupo além de elaborar e 

distribuir o "Jornal Mensal" do ASERT, divulgar as informações, notícias, pautas, atas e/ou 
resumos de palestras, reuniões e eventos de interesse do grupo. Enviar mensagens de 
congratulações, de pesar e outras; divulgar datas significativas, inclusive relativas a 
familiares dos membros do grupo, manter o grupo informado quanto a eventos de cunho 

técnico ou social de interesse do ASERT; 
 

 Comissão de Eventos Sociais, formada por 03 (três) integrantes: compete à comissão 
promover atividades sociais e de integração entre os membros do grupo, tais como festas, 
reuniões, encontros, comemorações, eventos. Fotografar e/ou filmar os encontros sociais, 
emitir certificados de reconhecimento para serem entregues à palestrantes e cartões de 
parabenização aos aniversariantes do grupo; além de outras atividades afins. 
OBS.: esta comissão será responsável por providenciar o lanche nas reuniões do grupo. 

 
As eleições para todos os cargos serão realizadas nos meses de junho e dezembro e a posse 
ocorrerá nos meses de julho e janeiro, cabendo aos coordenadores de comunicação 
conduzirem todo o processo eleitoral.  
 
IV- REUNIÕES 
 
 

Todas as decisões do ASERT serão tomadas em consenso com o grupo, ou, não havendo 
unanimidade, prevalecerá à vontade da maioria dos membros.  
 
O Grupo se reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por mês, em data(s) a ser (em) 
consensada(s) previamente, e as sessões serão presididas pelo Coordenador Geral e o 
resumo constará de ata a ser apresentada no informativo mensal, do mês subsequente. 
 
Se necessário, o Grupo poderá reunir-se extraordinariamente. Nesse caso o Coordenador 
Geral fica responsável pela convocação e confirmação da data, desde que 2/3 dos membros 
concorde com a realização da reunião. Confirmada a reunião extraordinária, a convocação 
deverá ser escrita e enviada a cada um dos membros com antecedência, contendo o local, 
data, horário, pauta e assuntos que serão tratados e decididos naquela reunião.  
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V – TAXA DE INGRESSO AO GRUPO 
 
 
Os novos integrantes pagarão, na primeira reunião, uma taxa equivalente a duas contribuições 
mensais. Este valor será restituído nas duas primeiras mensalidades. 
 
 
 

VI – MENSALIDADES 

 
 
 

Será devida ao ASERT, por cada um de seus membros, uma mensalidade cujo valor será 
proposto pelo Tesoureiro e consensado com os demais membros do Grupo. Em caso de 
atraso, o devedor ficará sujeito ao pagamento de 10% sobre o valor devido. No período de 
licença maternidade a integrante do grupo estará isenta do pagamento por 4 meses  
consecutivos, a partir da data do parto.  

 
 
VII - DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 
 
 

Sem prejuízo de outros, constituem direitos individuais e coletivos dos Membros do ASERT: 
 
a) A liberdade de expressão e a igualdade de tratamento para todos os membros; 
 
b) Comparecer e ser convocado para todos os eventos e reuniões promovidas pelo Grupo, ou 

de interesse do ASERT; 
 
c) Receber, periodicamente, dados, informações e relatórios sobre as atividades e eventos 
realizados pelo Grupo e sobre eventos de cunho técnico e social relacionados à área de R.H. 

de que o ASERT venha a ter conhecimento; 
 
d) Participar ativamente das reuniões e atividades do grupo, votando e sendo votado, 
sugerindo temas e eventos, consensando com os demais a programação semestral do Grupo; 
 
e) Submeter ao exame do Grupo os pedidos e sugestões que entender convenientes e 

benéficos aos interesses do ASERT e de seus membros; 
 
f) Ter seu nome e mini currículo inseridos no site e blog do grupo (a atualização do site e blog 
será feita trimestralmente). 
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Sem prejuízo de outros, constituem deveres individuais e coletivos dos Membros do ASERT: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, respeitando e acatando as solicitações da 
Coordenadoria e a vontade e as decisões tomadas pela maioria; 
 
b) Efetuar, sempre em dia, o pagamento das mensalidades, independentemente de ter 
comparecido às reuniões ou eventos programados; 
 
c) Manter a Coordenadoria informada acerca de dados pessoais, assuntos e eventos que de 

alguma forma possam ser de interesse do ASERT ou de seus membros; 
 
d) Comparecer pontual e assiduamente às reuniões programadas, devendo justificar a 
qualquer membro da coordenadoria as eventuais faltas que tiver, até o limite anual de três 
faltas consecutivas ou quatro alternadas, sob pena de advertência e/ou exclusão, conforme 
deliberar a maioria. Os presentes deverão assinar a lista de presença, onde deverão ser 
também anotadas as ausências. 
 
e) Os membros poderão justificar sua falta até dois dias após a reunião. Nos casos de 
ausências prolongadas o membro deverá comunicar prévia e formalmente à Coordenadora 
Geral o seu desligamento do grupo. Ao desligar-se, o integrante deverá estar em dia com as 
mensalidades. Ex- integrantes serão sempre bem recebidos no grupo, considerando o número 
de participantes determinado em consenso, assim como estar cumprindo todos os requisitos 
especificados no estatuto, incluindo estar em dia com as mensalidades.  

 

 
f) Na medida de suas possibilidades, colaborar com a Coordenadoria e com os membros do 

Grupo em todos os sentidos, visando o desenvolvimento do ASERT e o cumprimento dos 
objetivos do Grupo. 
 
 
 
VIII – OBSERVAÇÕES 
 
 
1 - Este Estatuto foi atualizado em 01/09/2011 conforme consenso do grupo.  
 
2 – Todos os participantes do grupo receberam o presente Estatuto, via email e deverão 
assinar, na próxima reunião ou quando do ingresso no grupo, um documento de ciência do 
mesmo. O estatuto também está disponível, com acesso restrito aos participantes, no blog do 
grupo (www.grupoasert.com/blog).  

http://www.grupoasert.com/blog

