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80 anos a serviço das Ciências Agrárias 

 

      
Edital 001/DIR/CCA/UFPB 

 
Processo Eleitoral da Representação Técnica Administrativa junto ao Conselho de 

Centro 
 

A direção do Centro de Ciências Agrárias, junto com a comissão indicada pelo Conselho de 

Centro (COC) para coordenar o Processo Eleitoral da Representação Técnica Administrativa 

junto ao COC, de acordo com a Portaria n. 30/17/DIR, no uso de suas atribuições e em 

conformidade com a Resolução 07/2002 CONSUNI, referente ao Estatuto da Universidade Federal 

da Paraíba, torna público aos interessados que, no período de 27 a 29 de março de 2017, estarão 

abertas as inscrições para candidatos à indicação aos cargos de: 

 

1 – Representes (Titular e Suplente) Técnico-Administrativos do CCA junto ao 

COC; 

 

Informa-se que a eleição será realizada no dia 05 de abril de 2017, em Assembléia Geral dos 

servidores técnico-administrativos em exercício, a ser realizada no Auditório do SINTESPB e iniciada 

às 09hs. 

 

DA INSCRIÇAO DOS CANDIDATOS 

I - A inscrição de candidatos será realizada através de requerimento à Comissão Eleitoral, 

disponível na secretaria da Diretoria de Centro, no período de 27 a 29 de março de 2017, nos 

seguintes horários: de 8h00 às 13h00 e de 14h00 às 17h00. Em nenhuma hipótese haverá 

prorrogação do período de inscrição; 

II - A inscrição dos candidatos deverá ser feita isoladamente, vinculando o nome do titular 

ao de seu respectivo suplente; 

III - Poderão candidatar-se para integrar a representação técnica-administrativa, os 

servidores com o mínimo de dois anos na instituição e em efetivo exercício de sua função; 

IV - A divulgação da relação com os nomes dos inscritos será publicada no dia 30 de março 

de 2017, no quadro de avisos da diretoria do CCA, a partir de 12h00; 
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V - Caberá impugnação de candidaturas, até 24h00 (vinte e quatro horas) após a divulgação 

da relação com os nomes dos inscritos. 

 

 

DO SORTEIO DAS CHAPAS E DA DIVULGAÇAO DAS CANDIDATURAS 

VI - No dia 03 de abril de 2017, haverá o sorteio da numeração das chapas, coordenado 

pela comissão, com a presença dos candidatos titulares e suplentes, na sala de videoconferência, 

vizinho à sala da diretoria de Centro, às 9h00; 

VII - Durante a Assembléia do dia 05 de abril, antes do momento da eleição, será 

disponibilizado um tempo de até 10min para que cada candidato, com seu respectivo suplente, 

apresente idéias e propostas que nortearão suas as ações como conselheiros, caso seja de interesse 

dos candidatos. 

VIII - A ordem das apresentações citadas no item anterior será sorteada durante a 

Assembléia.   

 

DOS PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO  E APURAÇÃO 

IX - A votação, coordenada pela comissão designada na Portaria n. 30/17/DIR, será fechada 

e ocorrerá no horário de 10h00 às 12h00, do dia 05 de abril de 2017, durante a Assembléia Geral 

dos servidores técnico-administrativos em exercício; 

X - As cédulas utilizadas durante a votação conterão os nomes dos candidatos em ordem da 

numeração da chapas; 

XI - Estarão aptos a votar, os servidores técnico-administrativos em efetivo exercício de sua 

função e presentes na Assembléia. A assinatura de uma lista de presença será solicitada para 

conferência de número de votos e votantes presentes na Assembléia;  

XII - A apuração dos votos será realizada pela comissão, com a presença apenas de um 

candidato (titular ou suplente) de cada chapa, para fins de fiscalização; 

XIII – O candidato, com seu respectivo suplente, que obtiver maioria simples de votos 

válidos será escolhido como Representação Técnica Administrativa do CCA junto ao COC. 

Votos brancos e nulos não serão considerados votos válidos.  
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DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

XIV - A comissão designada na Portaria n. 30/17/DIR deverá encaminhar o relatório 

conclusivo de suas atividades à Direção de Centro, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 

úteis após a data da eleição; 

XV - O Diretor do Centro encaminhará o relatório conclusivo para devida homologação no 

COC; 

XVI - O candidato eleito e seu respectivo suplente serão empossados durante a reunião 

ordinária, respectiva à homologação do relatório conclusivo do processo eleitoral; 

XVII - O processo eleitoral em questão é considerado um ato de serviço e deverá ter apoio 

logístico de todos os órgãos pertinentes do Centro de Ciências Agrárias; 

XVIII - Os casos omissos do presente edital serão decididos pela comissão designada na 

Portaria n. 30/17/DIR; 

XIX - Das decisões da comissão, caberá recurso ao COC, no prazo de 3 (três) dias úteis. 

 

Areia (PB), 23 de março de 2017 

 

 

Prof. Manoel Bandeira de Albuquerque 
Diretor do CCA/UFPB 


