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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://www.unir.br
  

EDITAL Nº 003/NCET/2019

Processo nº 999553731.000013/2019-73

GABINETE DA DIRETORIA
ELEIÇÃO DE MEMBROS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA O CONSELHO DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS

EXATAS E DA TERRA (NCET)

 

A Comissão de Consulta à Comunidade Universitária, designada pela Portaria n° 057/2019/NCET/GD de
25 de junho de 2019, para proceder à escolha de membros do conselho do Núcleo de Ciências Exatas e
da Terra da Universidade Federal de Rondônia - UNIR, doravante designada COMISSÃO. Atendendo as
exigências do ESTATUTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RÔNDÔNIA (UNIR) em seu Ar�go
22⁰, e da Resolução nº 161/ CONSAD, Art. 9º, do Regimento Interno do Núcleo de Ciências Exatas e da
Terra (NCET), torna público a abertura do processo de escolha de representantes docentes e de técnico-
administra�vos para o conselho do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra (CONUC).

 

1. DAS VAGAS

As vagas a serem ocupadas, via eleição, no conselho do NCET são para um mandato de dois anos e estão
descritas nos ítens 1.1 ao 1.3.

1.1. Dois (02) representantes dos coordenadores de projetos especiais e de pesquisa[1], vinculados ao
NCET e três (3) suplentes.

1.1.2. Dois (02) docente para suplente independente de nível funcional;

1.2. Um (01) assento des�nado a um representante técnico-administra�vo e um (1) suplente.

1.3. Serão considerados como eleito �tulares os candidatos com maior numero de votos e suplentes de
acordo com a quan�dade de votos.

 

2. DOS CANDIDATOS

2.1. As inscrições serão uninominais[2] e poderão concorrer os docentes pertencentes à carreira de
magistério superior e técnico-administra�vos vinculados ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra. É
vedada a inscrição em mais de um segmento.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas de 01 a 08 de agosto, das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, na secretaria
do NCET, localizada na sala 109 do prédio 2 C, no Campus de Porto Velho da Fundação Universidade
Federal de Rondônia, situado no km 9,5 da BR 364, sen�do Acre.

3.2. A homologação das inscrições será publicada no dia 09 de agosto de 2019, na webpage e no mural
do NCET.
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3.3. O prazo para recurso será no dia 12 e 13 de agosto de 2019, das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, na
secretária do NCET (ver item 3.1).[3]

3.4. A homologação final será dia 14 de agosto de 2019, e o resultado publicado na webpage e no mural
do NCET, localizado na secretaria do NCET (ver item 3.1). Uma lista de cada segmento em ordem
alfabé�ca será gerada com os candidatos homologados, a qual será u�lizada na cédula de votação.

3.5. A campanha eleitoral poderá ser iniciada imediatamente após a homologação final das inscrições e a
sua publicação na web Page e no mural do NCET, localizado na secretaria do NCET (ver item 3.1).

 

4. DOS ELEITORES

4.1 Serão considerados eleitores os docentes e técnico-administra�vos ao Núcleo de Ciências Exatas e da
Terra, cada qual votando somente na sua categoria[4], u�lizando cédulas sinalizadas para cada categoria.

4.2 Poderão votar os docentes e servidores técnico-administra�vos em gozo de férias, aposentados e
demais licenças previstas em Lei.

 

5. DA VOTAÇÃO

5.1. A eleição será realizada no dia 21 de agosto de 2019 das 9 h às 19h. Será instalada uma mesa
receptora de votos na sala da Diretoria do NCET, localizado no prédio 2 C , sala 109, no Campus de Porto
Velho da Fundação Universidade Federal de Rondônia, situado no km 9,5 da BR 364, sen�do Acre.

 

6. DA APURAÇÃO

6.1. A apuração dos votos terá início logo após o fim da votação às 19h do dia 21 de agosto de 2019 e o
resultado pré liminar será publicado na web Page e no mural do NCET, no dia 22 de agosto de 2019.

6.2 O período de recurso da apuração será no dia 26 de agosto de 2019, das 9 h às 12h e das 14h às 17h,
na secretaria do NCET (ver item 3.1).3

6.3. O resultado final da consulta será no dia 27 de agosto de 2019 o qual será publicado na web Page e
no mural do NCET

6.4. A mesa receptora será composta pelos membros da comissão organizadora.

 

7. DO EMPATE

7.1. Em caso de empate serão classificados os candidatos respec�vamente por i) �tulação; ii) tempo de
serviço na UNIR, para docentes e técnicos administra�vos; iii) idade.

 

8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

8.1 Os casos omissos serão julgados em uma reunião extraordinária do CONUC.

 

Porto Velho, 01 de julho de 2019.

 

 

Profa. Dra. Luciene Ba�sta Silveira
Diretora do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE BATISTA DA SILVEIRA, Diretor(a), em
31/07/2019, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
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do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no
site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0191449 e
o código CRC 9AAEF6A7.

ANEXOS AO EDITAL

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
 

Solicitação de Inscrição

 

 

Eu, ________________________________________________, SIAPE nº_______, ocupante
do cargo de Professor pertencente à carreira de Magistério Superior da UNIR e vinculados ao Núcleo de
Ciências Exatas e da Terra, solicito a minha inscrição na eleição para ocupar o assento de conselheiro
concorrendo a uma das vagas de:

 
(     ) representante docente suplente
 
(     ) representantes de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, ou projeto especial
Nome do projeto_____________________________________________________

 

 

 

Porto Velho, __de ____________ de 2019.

 

 

 

__________________________________________

Assinatura do Candidato

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

 

 

 
 
 

Solicitação de Inscrição
 
 

 

Eu, ________________________________________________, SIAPE nº_______,
ocupante do cargo de técnico-administra�vo da UNIR e vinculado ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra,
solicito a minha inscrição na eleição para ocupar o assento de conselheiro concorrendo a vaga de
representante dos técnico-administra�vos

.

 
 
 
 
 

            Porto Velho, ____de _________de 2019.

 

 

 
__________________________________________

Assinatura do Candidato
 
 
 

 

 

[1] Serão considerados Projetos Especiais e de Pesquisa os Centros, Laboratórios ou Institutos de Pesquisa,
unidades com estrutura e regimento próprios vinculados ao NCET.

[2] Cada candidato poderá se inscrever e concorrer somente a uma vaga.

[3] Os recursos deverão ser entregues à Direção do Núcleo em forma de requerimento elaborado: de maneira
clara, objetiva e fundamentada, sob pena de indeferimento. Os recursos serão julgados em uma reunião
extraordinária do CONUC.

[4] Docentes votam para os canditados às vagas de docentes; técnicos-administrativos votam para as vagas
de técnicos;

 

Referência: Processo nº 999553731.000013/2019-73 SEI nº 0191449
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