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PORTARIA INTERNA D.FDRP/USP NQ 023/2018. DE 23 DE 0UTUBR0 DE 2018

Disp6e sobre a eleigao de um representante dos
servidores t6cnicos e administt ativos e seu respectivo
suplente junto a Congregagao da FDRP/I.JSP

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Rbeirio Preto da Universidade de Sio Paulo, no

uso de suas atribuig6es legais e a vista do que disp6em o Estatuto e o Regimento Gerd da
USP, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I ' - A escolha de um represenmnte dos servidores t6cnicos e administrativos e seu

respectivo suplente junto a Congregagao da FDRP/USP, sed reahzada no dia 26 de

novembro de 2018, das 10 is 17 horan, por meio de sistema eletr6nico de votagao e
totalizagio de votes, podendo, em car5ter excepcional, ser utilizado o sistema de vota$ao
convencional, de acordo com as regras dos artigos 7' a 1 1 desta Poruria.

Patagrafo 6nico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no
kaput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;

b) nio recebimento da senha de votagao via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso ilnternet

Artigo 2' - O representante dos servidores t6cnicos e administrativos e seu suplente servo
eleitos pelos seus peres mediante voto direto e secreto.

Artigo 3' - O eleitor poderf voter em apenas um candidate.
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Artigo 4' - O pedido de inscrigao dos candidatos deve6 ser encaminhado a Assist6ncia

T6cnica Acad6mica, mediante requerimento iDiretora desta Unidade, at6 is 23h59 do dia 13

de novembro de 2018, atrav6s do e-mail: atacfdro@usp.for.

S I '- Os pedidos de inscrigao que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por este
Poruria servo deferidos pda Diretom.

S 2'- A ordem dos nomes na c6dula sed alfab6tica;

S 3' - O quadro dos candidatos inscritos sera divulgado na pfgina da FDjiP, no dia 14 de
novembro de 2018, a partir das 14 horns.
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S 4' - Recursos serif recebidos at6 is 12 horas do dia 20 de novembto de 2018, devendo
faze-1o por meio do e-mail: alflclld1l2@llfp:for e servo decididos pda Diretora.

DA vOTA('A0 E TOTALIZACAo ELETRON'lCA

Aftigo 5' - A Assist6ncia T6cnica Acad6lnica encaminharg aos eleitores, ne.lila..da.elelsw, em

seu e-mail institucional, o enderego eletr6nico do sistema de votagio e a senha de acesso com

a qual o eleitor poderf exercer seu voto.

Artigo 6' - O sistema eletr6nico contabilizar5 coda voto assegurando-the sigilo e
inviolabilidade

DA VOTAQAo CONVENCIONAL

Altigo 7' - A votagao convencional, a que se refere o artigo I ' supra, seng realizada no dia 26

de novembro de 2018, das 10 is 17 horns, na Segao de Apoio Acad6mico, Saba D-310 da
FD]W

Aftigo 8' - No local de votagao, se6 instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um membro

do compo docente, que teH para auxilif-lo dois mesfrios designados dentre os servidores do
compo administrativo, confonne segue:

Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso - Presidente

Felipe Augusto Banoso Maia Comm
Silvia Estevam Yamamoto Crivelaro

S I ' - O ontro de Servigo Compartilhado em RH do Cam@#i de Ribeirio Preto forneced as
vistas de comparecimento para assinatura dos eleitores.

S 2' - A identif icagao de coda votante seri feith mediante a apresentagao de prove hfbil de
identidade e confronto de seu name com o constance das listas mencionadas no caput dente

artigo-

S 3' - Nio sed permitido o voto por procuragao.

Artigo 10 - As c6dulas servo confeccionadas em papel bronco, com os dizeres na parte

superior "ELEIQAC) DE UM REPRESENTAN'lE DOS SERVIDORES IECNICOS E
ADMINISm:lTVOS JUNVO A CC)NGREGAQAO DA FI)RP/USP", contendo na parte

inferior, campo pr6prio para assinalar o candidato.

Paragr afo 6nico - O Presidente da mesa eleitoral rubricarg today as c6dulas, no ato

daeleigio.
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A:rtigo ll - A apuragio deverf ser realizada imediatamente apes o t6mlino da votagao, em

sessio ptlblica, pell pr6pria mesa eleitoral, lavrando-se, a seguir, a Ata de abertura e
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

DORESULTADO

Artigo 12 - A totalizagao dos votos das eleig6es eletr6nica e convencional sets divulgada no

dia 27 de novembro de 2018, a partir das 15 horns, sendo considerado eleito o servidor
t6cnico e administrativo mais votado, figurando como suplente o mais votado a seguir.

S I ' - Dos resultados da eleigio cube recurso, sem efeito suspensivo, ap6s a publica$o
dos nomes dos eleitos no site da FDRP.

S 2' - O recurse a que se revere o parfgrafo anterior seri encaminhado iAssist6ncia
T6cnica Acad6mica, at6 is 15 horas do dia 29 de novembro de 2018 e sed decidido

pda Diretora.

S 3' - A decisio sobre os eventuais recursos seri divulgada na pfgina da FDRP, a partir
das 15 horn do dia 30 de novembro de 2018.

Altigo 13 - Os cases omissos nesta Portaria servo resolvidos peta Diretora

Artigo 14 - Etta Poruria entrarf em vigor na data de sua publicaQio.

Faculdade de Direito de Ribeirio Prego, 23 de outubro de 201 8

P;of'' DT' Mai:gfr'ile Souza Ribeiro
Vice-Diretora

no exercfcio da Diretoria
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