
EDITAL N° 01/2017 Comissão Eleitoral Local 

CANDIDATURA AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA AS COORDENAÇÕES 

DE CURSO, COMISSÕES LOCAIS E CONSELHO DO CAMPUS CAÇAPAVA DO 

SUL 

 

Informações Gerais 

1. Esta consulta visa o preenchimento de vagas elegíveis, na Coordenação do Curso 

de Geofísica e representação Técnico-Administrativo (TAE), para as comissões de 

curso da Geofísica e Geologia do Campus Caçapava do Sul. 

1.1 São elegíveis para as representações docentes todos os professores admitidos na 

carreira docente e membros do quadro ativo permanente da UNIPAMPA, em efetivo 

exercício no campus Caçapava do Sul. 

1.2 São elegíveis para as representações dos servidores técnico-administrativos em 

educação todos os servidores admitidos na carreira e membros do quadro ativo 

permanente da UNIPAMPA, em efetivo exercício no campus Caçapava do Sul. 

1.3 Não haverá eleições para as representações discentes. 

1.4 São elegíveis para Coordenadores de Curso e Substitutos todos os docentes que 

atuam ou atuaram nos últimos 12 (doze) meses no curso, no qual pretendem 

concorrer à vaga. 

1.4.1 No caso de Coordenador de Curso e seu Substituto, esses deverão compor uma 

chapa única. 

1.5 São Inelegíveis todos os membros da Comissão Eleitoral Local (CEL) e da 

Comissão Eleitoral Geral (CEG). 

1.6 Os docentes não poderão concorrer a mais de uma vaga. 

 

2. Poderão participar da Eleição, na qualidade de votantes: 

I – os servidores docentes do quadro permanente e temporário na UNIPAMPA, em 

exercício no respectivo Campus; 

II – os servidores técnico-administrativos em educação do quadro permanente na 

UNIPAMPA, em exercício no respectivo Campus; 

III – os discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação do campus. 

§1º No caso de eleição para coordenador de curso e substituto, serão votantes: os 

docentes que atuam ou atuaram no curso nos últimos 12 (doze) meses e em efetivo 

exercício no campus; os servidores técnico-administrativos em educação em efetivo 

exercício no campus e os discentes regularmente matriculados no curso. 

§2º Cada votante terá direito a um único voto, mesmo que se enquadre em mais de 

uma categoria de votantes previstas nos incisos deste artigo, prevalecendo sempre à 

categoria com registro mais antigo. 

§3º Os docentes em regime de contrato temporário poderão votar, desde que seu 

contrato não expire no prazo de 6 (seis) meses após a data de Eleição. 

§4º Os servidores (docentes e técnico-administrativos) em afastamento não poderão 

votar. 

 

Das inscrições e do Processo de Votação 

3. As inscrições para representações em colegiados e comissões deverão ser feitas, 

individualmente, por docentes e TAEs. 



4. As inscrições para as coordenações de curso deverão ser realizadas pelo docente 

candidato à vaga, inscrevendo a chapa, onde deve ser informado o nome do 

coordenador e do substituto. 

5. O procedimento de inscrição deverá ser feito por meio de formulário eletrônico 

enviado pelo candidato, obedecendo ao cronograma do pleito. O Formulário está 

disponível no link: https://goo.gl/forms/8tFuLSjHZQsSswMw2 

6. Havendo o envio de mais de um formulário pelo mesmo candidato, será 

considerado apenas o último recebido pela CEL. 

7. O processo de votação obedecerá às regras das eleições para o Conselho 

Universitário no que couber. 

8. A ficha de inscrição preenchida, assinada, escaneada (versão digital), deve ser 

enviada para o e-mail: cel.cacapavadosul@gmail.com 

 

Da Apuração dos Votos 

8. A apuração dos votos será realizada pelos membros da Comissão Eleitoral Local 

(CEL) e obedecerá às regras das eleições para o Conselho Universitário no que 

couber. 

9. Os recursos do resultado das eleições deverão ser interpostos no prazo de 48 horas 

da divulgação do resultado diretamente, através de memorando enviado a Comissão 

Eleitoral Local por meio do e-mail: cel.cacapavadosul@gmail.com 

10. Ao término do processo eleitoral o resultado deverá ser homologado pelo Conselho 

do Campus. 

 

Disposições Gerais 

11. Casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral Local. 

 

Do cronograma 

ETAPA DATA 
Publicação do edital 12/10 
Abertura do período de inscrições 16/10 
Término do período de inscrições 23/10 
Publicação das inscrições 24/10 
Período para interposição de recursos 25 a 27/10 
Análise e divulgação dos recursos 30 a 31/10 
Homologação final das candidaturas após recursos 02/11 
Período para campanha eleitoral 03 a 10/11 
Eleições 13/11 
Resultados 14/11 
Período de recursos 15 a 16/11 
Homologação dos resultados 17/11 
 

Da comissão eleitoral 

6.1 À Comissão Eleitoral, indicada pela administração superior da universidade e pela 

entidade sindical que representa os servidores técnicos administrativos em educação 

e nomeada em Portaria pelo Reitor, caberá: 

I – Organizar as inscrições de candidatos; 

II – Arquivar a documentação referente aos candidatos inscritos e as impugnações de 

candidatos consideradas pertinentes; 

III – Divulgar a relação de candidatos inscritos; 

https://goo.gl/forms/8tFuLSjHZQsSswMw2


IV – Disciplinar as campanhas eleitorais; 

V – Confeccionar a lista de eleitores e pronunciar-se sobre pedidos de inclusões ou 

retificações; 

VI – Preparar a votação eletrônica anônima e programar o encaminhamento, a cada 

eleitor, do link único e exclusivo para voto; 

VII – Estabelecer as normas e procedimentos do processo eleitoral; 

VIII – Proceder à apuração dos votos segundo os critérios estabelecidos neste Edital; 

IX - Divulgar os resultados da votação. 

X – Encaminhar à Reitoria a documentação de candidatos inscritos e impugnados, e 

toda a documentação referente à apuração dos votos, para arquivamento; 

XI – Encaminhar os resultados da votação ao Gabinete do Reitor para nomeação dos 

eleitos através de Portaria; 

6.2 Os Membros da Comissão não poderão candidatar-se ou fazer campanha para os 

candidatos inscritos. 

6.4 Todos os casos omissos, questões ou problemas que surgirem e que não estejam 

expressamente previstos no presente edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Caçapava do Sul, 12 de outubro de 2017 

 

Comissão Eleitoral Local – Campus Caçapava do Sul 

UNIPAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

Comissão Eleitoral Local 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO 

Nome completo: 

Data de nascimento: 

Cargo: Ingresso no cargo (exercício): 

Suplente: 

SIAPE/Matrícula: 

Unidade de lotação/representação: 

Telefones: 

Termo de Responsabilidade 

Atesto que estou familiarizado com a Lei nº 11.091/2005 (PCCTAE), as Portarias nº 

2.519/MEC/2005 e nº 2.562/MEC/2005, a Resolução nº 135/2016 do CONSUNI da 

UNIPAMPA, bem como o Edital nº 01/2017 da CEL Caçapava do Sul, que rege o 

presente pleito. Concordo integralmente com os regulamentos e edital suprarreferido, 

comprometendo-me a dar-lhes fiel cumprimento, especialmente no que tange às 

questões da candidatura, da campanha eleitoral e do bom andamento do processo 

eleitoral. Compreendo que é de minha responsabilidade informar à Comissão Eleitoral 

quaisquer irregularidades e que a não interposição de recursos no devido prazo às 

decisões e resultados configura desistência da habilidade de recorrer dos mesmos. 

De acordo. 12 de outubro de 2017. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

Enviar esta ficha preenchida, assinada, escaneada (versão digital), para o e-mail: 

cel.cacapavadosul@gmail.com 


