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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° 77/2021 CCS-DC, composta pelos 

membros titulares: Daniella de Souza Barbosa, Roberta Claudia dos Santos Rocha, Janaína Gomes 

Lisboa, comunica que estão abertas as inscrições para candidatos à Coordenação e Vice-

Coordenação do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), biênio 2021-2023. 

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) Ter 

atuação no Núcleo de, no mínimo 02 (dois) anos. 

 No ato das inscrições, cada 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 online, por meio do 

aplicativo GoogleForms. Nesse sentindo, todos os membros efetivos do NESC receberão o link de 

acesso no dia da votação. 

 Abaixo, segue calendário do referido processo eleitoral: 

 

ETAPAS  DATA 

Inscrição das chapas 10 de janeiro 24 de janeiro de 2022, das 08h30min às 12h30min, na Secretaria do 

NESC 

Resultado das inscrições  24 de janeiro de 2022, às 16h00, na Secretaria e Site do NESC 

Recursos sobre as inscrições  25 de janeiro de 2022, das 08h30min às 12h30min, na Secretaria do NESC 

Homologação das inscrições 26 de janeiro de 2022, às 16h00 

Votação  28 de janeiro de 2022, no horário das 09h00 às 15h00, na modalidade remota 

Resultado preliminar da eleição 28 de janeiro de 2022, às 17h00, na Secretaria e Site do NESC 

Recurso sobre o resultado da eleição  31 de janeiro de 2022, das 08h30min às 12h30min, na Secretaria do NESC 

Resultado final da eleição 01 de fevereiro de 2022, na Secretaria e Site do NESC 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

João Pessoa - PB, 17 de dezembro de 2021. 

 

 
Daniella de Sousa Barbosa (Presidente) 

 
Roberta Claudia dos Santos Rocha (Membro) 

 

Janaína Gomes Lisboa (Membro) 


