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EDITAL N° 06/2020 – CCS 

Consulta Eleitoral para Escolha dos Representantes Docentes do Centro de Ciências da Saúde 

junto ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 

 

O presente Edital convida todos(as) os(as) professores(as) efetivos(as) lotados(as) 

e ativos(as) no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba para a 

escolha dos(as) dois(uas) representantes titulares do referido Centro (e seus respectivos 

suplentes) junto ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE no biênio 

2020-2022.  

São eleitores e elegíveis todos(as) os(as) docentes ativos(as) do CCS. A inscrição 

da chapa se dará através do envio de processo via SIPAC para a Secretaria do CCS, das 8h do 

dia 16 de novembro até as 18h do dia 18 de novembro de 2020, constando, obrigatoriamente, 

(1) o preenchimento de uma ficha de inscrição (anexa), (2) uma foto do candidato a 

representante titular e (3) uma foto do candidato a representante suplente. Todos os 

documentos devem ser anexados em documentos separados no processo. 

A ficha de inscrição deve conter as seguintes informações: nomes dos(as) 

candidatos(as) a representante – titular e suplente, denominação e nível (Exemplo: Adjunto I), 

matrícula SIAPE, e-mail, tempo de instituição e departamento de lotação. 

As fotos dos candidatos a representante titular e representante suplente devem 

seguir as seguintes especificações: devem ter 190 píxeis de largura x 260 píxeis de altura no 

formato PNG.  

A consulta eleitoral ocorrerá no dia 01 de dezembro de 2020 via SIGEleições das 

8h às 17h. Serão eleitas as duas chapas (representante titular e suplente) com maior número de 

votos absolutos.  

O resultado da consulta eleitoral será, posteriormente, homologado pelo Conselho 

do Centro de Ciências da Saúde, conforme prevê o § 3º do Art. 26 da Resolução 07/2002 do 

CONSUNI. 

 



CALENDÁRIO DA CONSULTA ELEITORAL 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 13 de novembro de 2020 

Site do CCS, E-mail dos 

Departamentos, 

Coordenações e Núcleos 

Período de inscrições 
16 a 18 de novembro de 

2020 (até 18h) 
SIPAC 

Divulgação das candidaturas 

homologadas  
19 de novembro de 2020 Site do CCS 

Período para recurso em 

relação ao deferimento das 

inscrições 

20 de novembro de 2020, 

até 18h 
SIPAC 

Divulgação das candidaturas 

homologadas após recurso 

23 de novembro de 2020, 

até 9h 
Site do CCS 

Sorteio do número das chapas 
23 de novembro de 2020, 

às 10h 

https://conferenciaweb.rnp.br/ 

webconf/ufpb-ccs 

Consulta Eleitoral 
01 de dezembro de 2020, 

das 8h às 17h 
SIGEleições 

Resultado 02 de dezembro de 2020 Site do CCS 

 

 

  

João Pessoa, 13 de novembro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Wagner Teobaldo Lopes de Andrade 

Presidente da Comissão Eleitoral



ANEXO 
 

Ficha de inscrição dos(as) candidatos(as) a representantes titular e suplente do CCS junto ao 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE 

 

REPRESENTANTE TITULAR 

Nome: _______________________________________________________________ 

Denominação e nível: (   ) Auxiliar _____    (    ) Assistente______  (   ) Adjunto______ 

                                    (   ) Associado ______    (     ) Titular 

Matrícula SIAPE: ______________________ 

E-mail:____________________________________ 

Tempo de UFPB: __________________ 

Departamento: ________________________________________________________ 

 

 

REPRESENTANTE SUPLENTE 

Nome: _______________________________________________________________ 

Denominação e nível: (   ) Auxiliar _____    (    ) Assistente______  (   ) Adjunto______ 

                                    (   ) Associado ______    (     ) Titular 

Matrícula SIAPE: ______________________ 

E-mail:____________________________________ 

Tempo de UFPB: __________________ 

Departamento: ________________________________________________________ 

 


