UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
EDITAL 02/2016

A Direção do Centro de Ciências e Tecnologia – CCT da UEPB, no uso de
suas atribuições, considerando o Estatuto e Regimento Geral no Art. 29 inciso
VIII
e
no
Art.
32
inciso
X,
considerando
a
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/005/006/1996 e decisão formal do COC, na
reunião do dia 13 de Julho de 2016, sobre eleições para escolha dos
representantes docentes, junto ao CONSEPE.

RESOLVE:

Realizar eleição que será feita junto aos docentes, em efetivo exercício na
carreira de magistério, lotado nos Departamentos do CCT, no dia 10 de Agosto
de 2016.
Local: Prédio Central do Centro de Ciências e Tecnologia-CCT.
Horário: das 08:00 às 18:00 horas.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
1. As inscrições de candidatos (Chapas) aos cargos representantes junto
ao CONSEPE estarão abertas a partir de 20 de julho a 03 agosto de
2016, das 08:00 às 12:00 h e das 15:00 às 18:00;
2. Poderão inscrever-se como candidatos os professores integrantes da
carreira do magistério, lotados nos departamentos do CCT em efetivo
exercício;
3. Os candidatos deverão se inscrever na secretaria do Centro de Ciências
e Tecnologia;
4. A divulgação da homologação das chapas inscritas será no dia 4 de
Agosto de 2016;

VOTAÇÃO:
1. Poderão votar os professores da carreira do magistério lotados nos
Departamentos do CCT e em efetivo exercício;
2. Os votos para o representante titular e seu respectivo suplente serão
vinculados.

APURAÇÃO:
1. A apuração dos votos será feita no dia 10 de Agosto de 2016 após às
18:30 horas, na sala de Direção do Centro. Ao término da apuração, os
resultados serão proclamados pela Comissão Eleitoral;
2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com base
nas disposições das RESOLUÇÕES/UEPB/CONSUNI/005/006/1996.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campina Grande, 20 de Julho de 2016.

_________________________________________________
Paulo Lunardy Oliveira Diniz
Presidente da Comissão Eleitoral do CONSEPE

