UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

EDITAL CCHLA 05/2022.

PESQUISA ELEITORAL PARA REPRESENTANTE DOCENTE NO
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE)

1. A Comissão Eleitoral torna pública a abertura de inscrições de candidaturas para a Pesquisa
Eleitoral destinada ao preenchimento de vaga de Representante do pessoal docente do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes junto ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE).
2. Podem se candidatar os professores integrantes da carreira do magistério superior desta
Universidade em efetivo exercício no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, interessados em
representar o pessoal docente junto ao referido órgão deliberativo da administração superior.
3. A inscrição das chapas será feita mediante comunicação, por escrito, dos interessados à
Secretaria do Centro, por e-mail (humanas@cchla.ufpb.br), no período de 15 a 19 de agosto de
2022.
3.1. A inscrição das chapas deve conter os nomes dos docentes para o cargo de titular e
suplente e os seus respectivos departamentos.
3.2. O resultado das inscrições será publicado no dia 22 de agosto de 2022, no site oficial do
Centro.
3.3. Caberá impugnação de candidaturas no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação da
relação com os nomes dos inscritos.
3.4. O resultado das impugnações será publicado no dia 25 de agosto de 2022, no site oficial
do Centro.
4. A Pesquisa Eleitoral será feita de forma eletrônica, via sistema SIG-Eleição, no dia 29 de agosto
de 2022.
4.1. Têm direito a voto individual os professores integrantes da carreira do magistério
superior desta Universidade em efetivo exercício no Centro de Ciências Humanas, Letras e
Artes.
4.2. Em havendo mais de uma chapa inscrita, a enumeração das candidaturas, para efeito de
disposição no sistema SIG-Eleição, será definida previamente por sorteio na Secretaria do
Centro, a ser realizado no dia 22 de agosto de 2022 pela Comissão Eleitoral.

4.3. Os candidatos estão convidados a presenciar o sorteio da enumeração das candidaturas
em caráter facultativo.
4.4. O resultado do sorteio será publicado no dia 22 de agosto de 2022, no site oficial do
Centro.
5. O resultado da Pesquisa Eleitoral será publicado no dia 30 de agosto de 2022, no site oficial do
Centro.
5.1. Será proclamada Representante do pessoal docente deste Centro junto ao CONSEPE a
chapa mais votada.
5.2. Do resultado caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, junto ao Conselho de
Centro, que se reunirá extraordinariamente para julgamento, cabendo recurso da decisão ao
Conselho Universitário, respeitado o mesmo prazo estipulado neste parágrafo.
6. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.
6.1. Dada a ausência de Resolução específica, adotar-se-á, em caso de necessidade, a
Resolução 28/2008 CONSUNI/UFPB, que regulamenta a Pesquisa Eleitoral junto à
Comunidade Universitária para a escolha de Diretor (a) e Vice-Diretor (a) de Centro da
Universidade Federal da Paraíba.
6.2. Das decisões caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ao Conselho de Centro, que
se reunirá, extraordinariamente, para julgamento, de cujo resultado, após a divulgação, caberá
recurso, em última instância, ao Conselho Universitário, respeitado o mesmo prazo estipulado
neste parágrafo.
6.3. A interposição de recurso não acarretará efeito suspensivo ao andamento do processo
eleitoral.

João Pessoa, 15 de agosto de 2022.

Felipe dos Santos Almeida
Presidente da Comissão
SIAPE 2884732
Cristiano Bonneau
Membro da Comissão
SIAPE 15695441
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FASE

PERÍODO

HORÁRIO

Período de inscrições

15 a 19/ago

8h–17h

Secretaria do CCHLA

Resultado das inscrições

22/ago

15h00

Site do CCHLA

Sorteio da enumeração das candidaturas

22/ago

15h30

Secretaria do CCHLA

22 a 24/ago

8h–17h

Secretaria do CCHLA

Resultado das impugnações

25/ago

15h00

Site do CCHLA

PESQUISA ELEITORAL

29/ago

Resultado da pesquisa eleitoral

30/ago

Impugnação de inscrições

LOCAL

00h00–23h59 SIG-Eleição
15h00
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