Técnicos podem se candidatar para a Comissão Geral de Jornada de Trabalho

De segunda-feira (9) até o dia 20, estarão abertas as inscrições para candidaturas de
servidores técnico-administrativos em Educação para a Comissão Geral de Jornada de
Trabalho e para a Subcomissão da Reitoria. Somente poderão se candidatar servidores
integrantes do quadro permanente da UFPE e em efetivo exercício. Não poderá participar
quem já ingressou com processo de remoção, redistribuição ou aposentadoria.

As inscrições serão feitas na Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores, por requeriment
o
dos
candidatos, dirigida ao presidente da Comissão Eleitoral, na sala 141, no 1º andar da Reitoria,
mediante preenchimento de formulários específicos para a Comissão Gerale para a
Subcomissão da Reitoria.

Serão eleitos como membros titulares os três servidores mais votados. Os suplentes serão os
outros três mais votados em seguida. A Comissão Geral contará com seis integrantes, sendo
três eleitos e três indicados pelo Conselho de Administração da UFPE. No caso da
Subcomissão da Reitoria, serão três servidores eleitos e mais três indicados pelo reitor Anísio
Brasileiro. Os demais centros e o Hospital das Clínicas farão suas eleições para as suas
subcomissões em calendários específicos.

O Regimento Eleitoral está disponível online, assim como o calendário eleitoral . Os
candidatos poderão participar de debates e entrevistas e também divulgar, por meio de faixas,
documentos impressos ou online, as suas propostas. Estão proibidos o uso de bicicletas/carros
de som, inscrições ou pichações em portas, janelas, muros e paredes dos prédios pertencentes
à UFPE e em material institucional, além da utilização de símbolos institucionais.

As eleições ocorrerão no dia 4 de março, das 8h às 17h, exceto Reitoria e Hospital das
Clínicas, cujo horário vai das 8h às 19h. As mesas receptadoras de votos com urnas serão
instaladas em todos os centros e nos demais prédios que integram a UFPE. A localização das
urnas pode ser acessada aqui . A apuração dos votos será feita no dia 5 de março, com a
divulgação dos resultados no mesmo dia. A homologação será no dia 9 de março.

1/1

