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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA PARA COORDENAÇÃO DO 

NÚCLEO PARA O BIÊNIO 2022-2023 
 
A Comissão Eleitoral, designada pela atual Coordenação do NEPHF, do Centro 
de Ciências da Saúde, Campus I da Universidade Federal da Paraíba, torna 
público ao corpo docente, servidores técnico-administrativos e corpo discente 
em efetivo exercício de suas atividades, a consulta eleitoral para escolha de 
coordenação desse Núcleo para o período de dezembro/2021 a dezembro/2023. 
 
O processo eleitoral se dará com a utilização do Sistema SIGEleição (ON LINE) 
da UFPB. Este edital foi preparado de acordo com as normas de procedimento 
da consulta para escolha coordenação e vice coordenação NEPHF do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (12/06/2003).  
 
DAS INSCRIÇÕES: A inscrição de candidatos será feita em chapas, compostas 
de nomes para coordenação e vice-coordenação do NEPHF.  

 
Só poderão inscrever-se professores com formação acadêmica na área objeto 
da consulta, em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, lotados no 
Centro de Ciências da Saúde.  
 
A inscrição será realizada junto à NEPHF por meio de requerimento 
encaminhado à Comissão Eleitoral, acompanhado de proposta de trabalho, 
comprovante de lotação e de regime de trabalho.  
 
Além destes documentos, devem também ser enviadas: 1 imagem de rosto do 
candidato a coordenação. 
 
OBS. Os arquivos devem ter aproximadamente 190 píxeis de largura x 260 píxeis 
de altura no formato PNG.  
 
Dado o regime especial de atividades na UFPB em decorrência da COVID19, a 
documentação deve ser enviada por e-mail: (nephf.ufpb@hotmail.com). A 
relação contendo o nome dos candidatos inscritos será disponibilizada na página 
oficial do Centro de Ciências da Saúde e divulgada pela Coordenação do NEPHF 
através de mensagens via SIGAA e site institucional do NEPHF, logo após o 
encerramento das inscrições. Não haverá prorrogação do prazo de inscrição.  
 
2. DO CRONOGRAMA E PROCESSO ELEITORAL  
 
2.1. INSCRIÇÃO DAS CHAPAS: Dia: 13/09/2021 a 17/09/2021.  
 
Procedimento de inscrição: Envio da documentação necessária para o e-mail do 
NEPHF  
 



2.2. DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS HOMOLOGADAS:  
Dia: 20/09/2021 
 
A data da eleição no dia 07/10/2021, no horário de 08 às 12h 
 
Representante docente 
Profa Juerila Moreira Barreto (Presidente da Banca – titular)  
Profa Maria do Socorro Sousa (suplente);  
 
Representante técnico-administrativo: as servidoras 
Hellane Fabrícia Sousa de Lucena (titular)  
Vanine Mota Lemos (suplente);  
 
Representante discentes:  
Larissa Cássia Araújo da Silva (titular)  
Geovane Fernandes Muniz (suplente) 


