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EDITAL DE ELEIÇÃO  
 

A Comissão Eleitoral designada pelo Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), através da Portaria N° 05/2023 
CCS-DC,  
composta pelos membros titulares: Pierre Normando Gomes da Silva (Presidente), João 
Leandro Justino dos Santos (membro) e Leonardo Wagner Silva Costa (membro) 
comunica que estão abertas as inscrições para candidatos à Coordenação e Vice-
Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Ciências do Movimento Humano (NPCMH), 
biênio 2023-2024.  

Estarão aptos a concorrer ao exercício da Coordenação e Vice-Coordenação, 
membros do pessoal docente ou técnico-administrativo, que atendam aos seguintes 
requisitos: a) Possuir pós-graduação, preferencialmente, em nível de doutorado, 
compatível com a natureza do Núcleo; e b) Estar inscrito no NPCMH, desde 25 de 
outubro 2022.  

No ato das inscrições, a chapa deverá apresentar os nomes dos candidatos à 
Coordenação e Vice-Coordenação. Vale salientar que o processo eleitoral em vigor se 
encontra fundamentado no Regimento Interno deste Núcleo. Salientamos que a votação 
será efetuada de modo presencial, por meio do voto impresso na sala da secretaria do 
NPCMH. Nesse sentindo, todos os membros efetivos deverão comparecer no local para 
ter acesso a urna de votação.  
 
Abaixo, segue calendário do referido processo eleitoral: 
 

Inscrição das chapas De 06 atá às 12h (meio dia) de 09 de Fevereiro 2023 por 
email: pierrenormandogomesdasilva@gmail.com 

Resultados das Inscrições 09 de fevereiro às 15h no site do CCS 
Recursos sobre as inscrições 10 de fevereiro das 08h até 12h 
Homologação das Inscrições 13 de fevereiro às 10h no site do CCS 
Votação 15 de fevereiro das 08h até 12h na Secretaria do 

NPCMH / DEF. 
Resultado preliminar da eleição 15 de fevereiro às 15h no site do CCS 
Recurso sobre o resultado da eleição 16 de fevereiro das 08 às 12h enviado pelo e-mail: 

pierrenormandogomesdasilva@gmail.com 
Resultado final da eleição 17 de fevereiro às 10h no site do CCS 

 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação 
 
 

João Pessoa, 03 de fevereiro 2023. 
 
 

Comissão Eleitoral 
Pierre Normando Gomes da Silva (Presidente)  

João Leandro Justino dos Santos (membro) 
 Leonardo Wagner Silva Costa (membro) 


