UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE - CCENS
COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MEMBROS DE SEÇÃO RECEPTORA DE VOTOS
PELA COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL/CCENSUFES/GESTÃO 2020-2024.
A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral CCENS-UFES/GESTÃO 20202024torna pública a chamada para seleção de membros de seções receptoras de votos
para a eleição do dia 07 de abril de 2020, com inscrição aberta de 09 de março de
2020 a 18 de março de 2020.
1. DO PROCESSO ELEITORAL
1.1 Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral CCENS-UFES/GESTÃO 2020-2024
promove a seleção de membros de seções receptoras de votos para a Pesquisa
Eleitoral do CCENS-UFES para os cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) na eleição do
dia 07 de abril de 2020. Poderão atuar como membros de seções receptoras de votos:
I. Todos os membros do Corpo Docente Permanente lotados nos Departamentos
de Biologia, Computação, Farmácia e Nutrição, Geologia, Matemática Pura e
Aplicada e Química e Física;
II. Todos os membros do Corpo Técnico-Administrativo lotados no CCENS e nos
Departamentos de Biologia, Computação, Farmácia e Nutrição, Geologia,
Matemática Pura e Aplicada e Química e Física;
III. Todo Corpo Discente dos cursos de graduação, a saber:
a) Os alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação Presencial de
Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), Ciência da Computação,
Farmácia, Física (Licenciatura), Geologia, Matemática (Licenciatura), Nutrição,
Química (Licenciatura) e Sistemas de Informação;
IV. Todo Corpo Discente dos cursos de pós-graduação, a saber:
a) Os alunos regularmente matriculados nos programas de Pós-Graduação em
Agroquímica e Ensino, Educação Básica e Formação de Professores.
1.2 Informações completas sobre a atuação dos membros de seções receptoras de
votos deverão ser consultadas no sítio da Comissão Eleitoral do CCENS/UFES, pelo
link: http://alegre.ufes.br/pesquisa-eleitoral-direcao-ccens-20202024.
2. DOS HORÁRIOS DE VOTAÇÃO
2.1 O horário de votação será das 8h às 20h30min do dia 07 de abril de 2020.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 O critério para seleção, caso haja mais inscritos que o total de vagas, será a ordem
de inscrição.
3.2 Os membros de seções receptoras de votos selecionados deverão participar de
uma capacitação com duração prevista de 1h a ocorrer no dia 06 de abril de 2020, com
horário e local a definir (será divulgado na página da Comissão Eleitoral).
3.3 Os turnos de trabalho para os membros de seções receptoras de votos ocorrerão
em três momentos, sendo o 1º turno das 7h45min às 12h15min, o 2º turno das 12h às
16h30min e o 3º turno das 16h15min às 20h30min.
A inscrição deverá ser realizada por meio do preenchimento completo do formulário
disponível no link https://forms.gle/2pxzskLhtGWv8Qt87. As inscrições poderão ser
feitas entre 9h do dia 09 de março de 2020 e 23h59min do dia 18 de março de 2020.
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4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 De acordo o Parágrafo Único do Art. 36 da Resolução Nº 006/2019 do
CCENS/UFES, os servidores membros das seções receptoras de votos terão 1 (um)
dia de trabalho abonado após a finalização da pesquisa eleitoral.
4.2 A Comissão Eleitoral fornecerá comprovante de participação àqueles que atuarem
como membros de seções receptoras de votos no dia da eleição.
4.3 A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral será responsável por designar as
funções dos membros das seções receptoras de votos.
4.4 Casos omissos serão deliberados pela Comissão Eleitoral.

Tharso Domisini Fernandes
Presidente da Comissão
Portaria nº 014/2019-GD-CCENS-UFES
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