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PRÓ-REItORIA DE ADMINIStRAçãO

PORtARIA N° 397 – 06 DE NOVEMBRO DE 2012* (*portaria publicada no Boletim de 
Serviço 242, de 7 de novembro de 2012, sem o anexo)

O pRÓ-ReItOR De aDMInIStRaçÃO Da FUnDaçÃO UnIveRSIDaDe FeDeRal DO aBc – 
UFaBc, nomeado pela portaria nº 188 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, seção 2, página 7, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas 
pela portaria UFaBc nº 849, de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
seção 1, página 12, de 5 de novembro de 2012, e o disposto na portaria 153/2011, publicada no 
boletim de serviço nº 159, de 13 de abril de 2011, que estabelece a composição do comitê de 
Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP), 

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a eleição dos representantes técnico-administrativos e respectivos 
suplentes para composição do Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP), 
conforme anexo a esta portaria;

Art. 2º. Designar os servidores técnico-administrativos Fatima crhistine da Silva, matrícula SIape 
nº 1759386, cristiane castellani chagas dos Santos, matrícula SIape nº 1680274, Darlene 
Martin aloise, matrícula SIape nº 1681225 e Fábio Gonçalves paiva Silva, matrícula SIape nº 
1758401, para comporem a comissão eleitoral responsável pela condução do processo, sob a 
presidência do primeiro;

Art. 3º essa comissão extinguir-se-á tão logo o processo seja encerrado;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

MARCOS JOEL RÚBIA
Pró-reitor de Administração

ANExO

1. Da Comissão Eleitoral e da elegibilidade

1.1. A Comissão Eleitoral será composta pelos representantes titulares e suplentes da 
Comissão Interna de Supervisão (CIS);

1.2. a comissão eleitoral será designada por portaria do pró-reitor de administração, que 
também estabelecerá o Presidente da Comissão;

1.3. São elegíveis todos técnicos administrativos efetivos da UFABC, exceto membros da 
Comissão Eleitoral;

1.4. À comissão eleitoral caberá a análise e homologação das inscrições dos candidatos, 
assim como o acompanhamento do processo eleitoral, até a remessa do relatório final à cGRH.
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2. Das vagas das eleições 

Representação A serem eleitas

Técnicos Administrativos 2 chapas (titulares e suplentes)

2.1. O mandato das chapas a serem eleitas para representação dos técnicos administrativos 
findará em 2 anos após a nomeação.  

3. Das inscrições 

3.1. As inscrições serão efetuadas pelo e-mail ufabc.cis@gmail.com.;

3.2. no ato da inscrição, o candidato deverá escanear o formulário próprio que será 
disponibilizado no site da UFaBc; 

3.3. não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de forma 
incorreta, assim como as que forem entregues fora do prazo estabelecido;

3.4. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará no site da UFABC a lista das 
inscrições deferidas;

3.5. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela comissão eleitoral, desde que 
protocolados pelo e-mail ufabc.cis@gmail.com no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
da data da divulgação da lista de inscrições deferidas.

4. Do calendário eleitoral 

08/11 a 22/11 período de inscrição dos candidatos;

23/11 análise das inscrições e divulgação das inscrições deferidas;

26/11 a 07/12 campanha eleitoral;

10/12 eleições;

10/12 apuração dos resultados;

11/12 divulgação dos resultados;

12/12 Recebimento de recursos

14/12 conclusão das atividades da Comissão Eleitoral, mediante apresentação de 
relatório final, com os nomes dos eleitos, à cGRH.

5. Da campanha eleitoral 

5.1. Os candidatos poderão utilizar a rede interna de informática, cartazes, faixas e panfletos, 
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assim como qualquer outro meio de divulgação na UFABC, desde que não danifiquem os bens 
da UFaBc e estejam de acordo com as normas expressas neste Regulamento;

5.2. É vetada a propaganda sonora dentro dos campus da UFABC, bem como qualquer outra 
que perturbe as atividades didáticas e/ou administrativas;

5.3. no dia do pleito, será permitida a presença de cartazes e faixas desde que estejam 
afixados em ambiente externo às seções eleitorais, ficando expressamente proibidas a 
distribuição de panfletos e a prática de boca de urna;

5.4. Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, 
o eleitor, mesários e presidente(s) da seção eleitoral; 

5.5. a campanha eleitoral, realizada por qualquer meio autorizado por este regulamento, 
somente poderá ser iniciada após a divulgação oficial das inscrições deferidas. 

6. Do direito de voto

6.1. Serão os eleitores os servidores técnicos administrativos efetivos da UFABC;

6.2. Os eleitores poderão votar em tantas chapas quantas forem as respectivas vagas;

6.3. terão direito a voto os eleitores cuja posse tenha ocorrido no mínimo há 10 (dez) dias 
antes do pleito, em razão de questões operacionais.

7. Das eleições

7.1. A votação far-se-á por meio de voto secreto e pessoal por sistema desenvolvido pela área 
de Desenvolvimento e Software do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFABC, para esse 
fim, acessível em terminais de votação localizados nas dependências dos câmpus da UFaBc.;

7.2. cada seção de votação será composta por 2 (dois) computadores portáteis, que 
constituirão um sistema isolado de votação, similar ao processo tradicional de urna eletrônica;

7.3. Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva 
seção; 

7.4 as eleições serão realizadas no dia 10/12/2012, conforme segue:

Local de Votação Horário de Votação

Catequese Saguão da Catequese Das 11h às 17h

Bloco A e B Saguão do Bloco A Das 11h às 17h

Bloco Sigma Recepção do Bloco Sigma Das 11h às 17h

atlântica Recepção da atlântica Das 11h às 13h


