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PORTARIAl] IP/USP Ne 024/2018. DE le DE NOyEMBRO DE 2018

Dispde sabre a eleigao de 01 (um) repo:esentante suplente
dos servidores t6cnicos e administrativos junto ao Conselho
T6cnico Administrativo da FDRP/USP

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir5o Prego da Universidade de Sio Paulo,

no uso de suas atribuig6es legais, a vista do que disp6em o Estatuto e o Regimento Geml
da USP e considerando a transfer6ncia do servidor anterior)ence eleito para outra
Unidade/USP, baixa a seguinte:

PORTARIA

Attigo I ' - A escolha de um representante suplente dos servidores t6cnicos e administrativos

)unto ao Conselho T6cnico Administrativo da FDRP/USP, seri realizada no dia 04 de
dezembro de 2018, das 10 is 17 horas, por meio de sistema eletr6nico de votagao e
totalizagao de votos, podendo, em canter excepcional, ser utihzado o sistema de votagao
convencional, de acordo com as regras dos artigos 7' a 1 1 delta Poruria.

Paragrafo iinico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no
caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;

b) nio recebimento da senha de vota$ao via e-mail; ou

c) dificuldade de acesso a Intemet.

Artigo 2' - O representante suplente dos servidores t6cnicos e administrativos sed eleito

pelos seus pares mediante voto direto e secreto.

Artigo 3' - O eleitor poderf votar em apenas um candidato.

T) A T'lUqrn Tf A o)''-'

Artigo 4' - O pedido de inscrigio dos candidatos deved ser encaminhado a Assist6ncia
T6cnica Acad6mica, mediante requerimento iDiretora desta Unidade, at6 is 23h59 do dia 20
dc novembro de 2018,

S I '- (1)s pedidos de inscrigao que estiverem de acordo com as normas estabelecidas por este

Poruria seko deferidos pda Diretora.

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

atmv6s do e-mail:
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S 3' - O quadro dos candidatos inscritos sed divulgado na pfgina da FDRP, no dia 21 de
novembro de 2018, a partir das 1 5 horns.

S 4' - Recursos servo recebidos at6 is 15 horan do dia 26 de novembro de 2018, devendo

faze-1o por meio do e-mail: jilacfd!.tl@lJ$p:for e seko decididos pda Diretora.
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Artigo 5' - A Assist6ncia T6cnica Acad&mica encaminhad aos eleitores, 11a.dja..da:fleifge, em

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

a qual o eleitor poder5 exercer seu veto.

Artigo 6' - O sistema eletr6nico contabilizad cada voto assegurando-the sigilo e
inviolabilidade.

DA voTAgAo CONVENCION.al

A:rtigo 7' - A votagao convencional, a que se revere o artigo I'supra, sera realizada no dia 04
de dezembro de 2018, das 10 As 17 horan, na Segao de Apoio Acad6mico, Sale D-310 da
FD]W

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

do corps docente, que ted para auxilif-lo dais mesfrios designados dentre os servidores do
compo administrativo, conforme segue:

Prof a DraMaria Hemilia Fonseca - Presidente

Felipe Augusto Barroso Maia Costa

Daniel (hmargo Teodoro

S I ' - O Centro de Servigo Compartilhado em RH do Camp//i de Ribei6o Preto fornece6 as
lists de comparecimento para assinatura dos eleitores.

S 2' - A identificagao de coda votante sed feita mediante a apresentagao de prove hfbil de

identidade e confronto de seu nome com o constance das listas mencionadas no caput deste
arttgo.

S 3' - Nio seri pemutido o veto por procuragao.

Altigo 10 - As c6dulas serif confeccionadas em papel bianco, com os dizeres na parte
superior "E]..El<IAO DE UM REPRESENTAN'lE SUPLENTE DOS SERVIDORES
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Ti(la(=0S E ADMINIS'l'RAnVOS .IUNVO AO(X)NSELHO Ti(=NICO
ADMINISm:llVO DA FDRP/USP '', contendo na parte inferior, campo pr6prio para
assinalar o candidato.

Paragrafo inico - O Presidente da mesa eleitoral rubricarg today as c6dulas, no ato
da eleigao.

Artigo ll - A apuragao deverf ser realizada imediatamente apes o t6rmlno da votagio, em
sessio publica, pda pr6pria mesa eleitoral, lavrando-se, a seguir, a Ata de abertura e
encemmento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos .

DORESULT.ADO

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

dia 05 de Dezembro de 2018, a parter das 15 horan, sendo considerado eleito o servidor
t6cnico e administradvo maid votado.

S I ' - Dos resultados da eleigao cape recurso, sem efeito suspensivo, apes a publicagao
do nome do eleito no site da FDRP.

S 2' - O recurse a que se revere o parfgrafo anterior sera encaminhado a Assist6ncia
T6cnica Acad6mica, at6 is 15 horns do dia 10 de dezembro de 2018 e seri decidido

pda Diretora.

S 3' - A decisio sobre os eventuais recursos sera divulgada na pfgina da FDRP, a partir
das 15 horas do dia ll de dezembro de 2018.

Artigo 13 - C)s casos omissos nesta Poruria redo resolvidos pda Diretora

Artigo 14 - Esta Poruria entrarg em vigor na data de sua publicagao.

Faculdade de Direito de Ribeido Preto, I ' de novembro de 2018

Prof' DT' Maida de Souza Ribeiro
Vice-Diretora

no exercfcio da Diretoria
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