
 

 
 

 

 

A Cidade procura candidaturas para o Comité de Auditoria de 
Conformidade  

BRAMPTON, ON (3 de junho de 2022) – A Cidade de Brampton procura candidaturas de 
cidadãos interessados em servir no Comité de Auditoria de Conformidade (Compliance Audit 
Committee) da Cidade. 

No âmbito da Lei de Eleições Municipais, 1996 (Municipal Elections Act, 1996), o Comité irá 
considerar candidaturas de eleitores elegíveis que acreditem, de forma devidamente 
fundamentada, que um candidato às eleições municipais ou agente de propaganda eleitoral 
registado violou uma disposição da Lei relativamente às finanças da campanha. O Comité será 
composto por três membros, no mínimo, e sete membros, no máximo. A duração do mandato 
será coincidente com o próximo Mandato do Conselho (Term of Council) de 15 de novembro 
de 2022 até 14 de novembro de 2026. 

Requisitos de elegibilidade dos candidatos 

Os candidatos deverão ser profissionais que residam ou trabalhem em Brampton. Além disso, 
a Cidade procura candidatos com antecedentes e experiência em contabilidade, auditoria, 
administração pública e/ou direito. Os candidatos deverão ter: 

• Conhecimentos e compreensão demonstrados sobre as eleições municipais, incluindo 
regras de financiamento da campanha da Lei de Eleições Municipais (Municipal 
Elections Act) 

• Competências analíticas e de tomada de decisão comprovadas 
• Experiência em trabalhar com comités, grupos de trabalho ou contextos similares 
• Conhecimentos demonstrados de processos quase jurisdicionais 
• Disponibilidade e disposição para participar em reuniões durante o dia e à noite   
• Excelentes competências de comunicação oral e escrita 

Pessoas não elegíveis para candidatura   

De acordo com a Lei de Eleições Municipais (Municipal Elections Act), as seguintes pessoas 
não são elegíveis para serem nomeadas para o Comité: 

• Funcionários da Cidade de Brampton ou conselhos escolares da cidade 
• Membros do Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) ou de conselhos 

locais 
• Candidatos à eleição para a qual o comité é criado 
• Terceiros registados no município na eleição para a qual o comité é criado 

Os formulários de candidatura e os currículos devem ser enviados para o Gabinete do 
Escriturário Municipal (City Clerk’s Office) até às 16:30 de segunda-feira, 13 de junho de 2022. 



 

 

Um Comité de Seleção (Selection Committee) irá entrevistar os candidatos e fazer 
recomendações de nomeação ao Conselho Municipal (City Council). Os candidatos 
qualificados serão contactados individualmente para confirmar a data e a hora da entrevista. 
As nomeações serão feitas pelo Conselho Municipal em 1 de outubro de 2022. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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