
Retificação do Edital nº 001/2016 – Eleições CISSP de 29/11/2016 

O Presidente da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP,  no uso 
de suas atribuições legais altera os itens 1.3; 2.1; 6.1 e o anexo do referido do edital 
n.º001/2016. 

Item 1.3 

Onde se lê: Os  representantes  eleitos  serão  empossados  em,  no  máximo  cinco  

dias  úteis  após  a divulgação do resultado da eleição. 

Deve-se ler: 1.3 Os membros da CISSP, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia 
útil após o término do mandato anterior. 

Item 2.1 

Onde se lê: Os interessados poderão inscrever-se no período de 28 de novembro a 2 de 

dezembro de 2016, na Divisão de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, sala A 108. 

As inscrições se encerram às 18 horas do dia 2 de dezembro de 2016. 

Deve-se ler: 2.1 Os interessados poderão inscrever-se no período de 28 de novembro a 

8 de dezembro de 2016, na Divisão de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, sala A 

108. As inscrições se encerram às 18 horas do dia 8 de dezembro de 2016. 

Item 6.1 

Onde se lê: As eleições serão realizadas em 8 de dezembro de 2016, das 9 às 19 

horas, nos locais designados pela Comissão Especial. 

Deve-se ler: 6.1 As eleições serão realizadas em 13 de dezembro de 2016, das 9 às 

19 horas, nos locais designados pela Comissão Especial. 

Anexo 

O anexo passa a ter a seguinte configuração: 

 

CALENDÁRIO 

ELEITORAL 

 



DATA ACONTECIMENTO (S) 
29/11/2016 Divulgação do Edital da Eleição aprovado pela 

Reitoria 
29/11/2016 a 

08/12/2016 

Período de inscrição dos candidatos 

09/12/2016 Entrega da listagem dos votantes à Comissão 

Especial e divulgação da relação dos votantes 

 09/12/2016 Homologação    e    divulgação    dos    candidatos    

pela Comissão Especial do Processo Eleitoral 

  
12/12/2016 Último prazo para comprovação da condição 

eleitoral, para os votantes docentes não 

constantes da lista de votação, até às 18 horas, 

  
13/12/2016 Eleição dos representantes docentes e técnicos 

administrativos  das 9 às 19 horas. 

13/12/2016 Apuração dos resultados da eleição às 19 horas. 

14/12/2016 Encaminhamento à Reitoria, do resultado final, 

com a ata do processo eleitoral, para as 

providências de posse dos eleitos. 
 

 

 

 

  


