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PORTA

]N] ETNA D.FDRl?/USPbl1011A20ZZ,
DE:t6DE MARgaDE2Q22.

Disp6e sobre a eleiqao dos representantes dos servidores
t6cnicos e administrativos junto a Congregaqao e ao Conselho
T6cnico Administrativo da FDRP/USP.

O Diretor da Faculdadede Direito de Ribeir5oPreto da Universidadede S3oPaulo,no uso de
suas atribuiq6es legais e a vista do que disp6em o Estatuto e o Regimento Gerd da USP,baixa

a seguinte:
PORTARIA

Artigo I ' - A eleiq5o para escolha de um representante dos servidores t6cnicos e
administrativos e seu respectivo suplente junto a Congregaqao e Conselho T6cnico
Administrativo da FDRP/USPsera realizada no dia lg de ABRILde zozz, das 10 is 16 horas, por
meio de sistemaeletr6nico de votaqao e totalizaq3o de votos.
Parigrafo 6nico - Caracteriza excepcionalidade,para os termos mencionados no

caputdesteartigo:
a) e-mail institucionalUSP desatualizado;
b) n5o recebimento da senha de votaq3o via e-mail; ou

c) dificuldade de acesso a Internet.
Artig0 2' - Os representantes dos servidores t6cnicos e administrativos e seus suplentes servo
eleitos pelos seus pares mediante voto direto e secreto.
i I' - Poder5o votar e ser votados todos os servidores t6cnicos e administrativos.

i z' - O servidor que for docente ou aluno da USP n3o seri elegivel para a
representag3odos servidorest6cnicos e administrativos,garantido o direito de
voto

i 3' - Nio poder5votar e ser votado o servidorque, na data da eleiqao,se
encontrar afastado de suas funq6es para prestar serviqos a 6r93o externo a
Universidade de S5o Paulo ou que estiver suspenso em raz3o de infraq3o
disciplinar.
Artigo 3' - Cadaelector poderg votar em apenas uma candidatura, para cada colegiado, dentre
as inscriq6es para a representaq5o do colegiado.

Artigo 4' - A representaq5odos servidoresn3o docentes ficar6 assamdistribufda
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Mandato de oi/o5/zoz2 a 3o/o4/z023

a) ConselhoT6cnico Administrativo- CTA
I representante servidor n5o docente e seu respectivo suplente
b) Congrega$ao

I representante servidor n3o docente e seu respectivo suplente
Oa!nscri$o

Artigo 5' - O registro de inscriq3oindividual dos candidatosdeverg ser encaminhadoa
Assist6ncia T6cnica Acad6mica, mediante requerimento ao Diretor desta Unidade
(devidamenteassinadopelo inscrito), at6 is z3h59do dia o4 de abril de zozz, atrav6sdo email: atacfdrp@upJ)r.
! I' - Os pedidos de inscriq5o que estiverem de acordo com as normas

estabelecidaspor esta Portaria servo deferidos pelo Diretor.
1 2' - A ordem dos nomes na c6dula seri alfab6tica;

i 3' - O quadro dos candidatos inscritos seri divulgado na p69ina da FDRP
(www,direito!:Rasp,for),link eleiq6es,no dia o5 de abril de zoz2, a partir das l5
llUld>.

1 4' - Recursosservo recebidosat6 is l5 horasdo dia o8 de abril de zozz,
devendo ser encaminhados para o e-mail: atacfdrp@usl)-b. e servo decididos de
plano pesoDiretor, para divulgaq3o na p6gina a parter das l5 horas do dia n de
abrilde zozz.

]fotaqaQelgtalizq€aaEletr6nja
Artigo 6' - A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar6 aos eleitores, 11adiadade!$3o, no e-

mail institucional indicado nos Sistemas Corporativos da USP, o endereqo eletr6nico do
sistema de votaq3o e a senha de acesso com a qual o elector poder6 exercer seu voto.

Artig0 7' - O sistema eletr6nico contabilizari cada voto assegurando-the
sigilo e
inviolabilidade.

Do Reswltado

Artigo 8' - A totalizaqao dos votos da eleiqaoeletr6nica seri divulgada na patina da FDRP
(www,di!.eltorp,!!sp:b., link eleiq6es), no dia 20 de abril de zozz, a parter das l5 horas, sendo

consideradoseleitos os servidores t6cnicos e administrativos mais votados, figurando como
suplentes os mats votados a seguir.
$ i ' - Dos resultados da eleiq5o cabe recurso, sem efeito suspensivo,apes a
publicag3o dos nomes dos eleitos na p39ina da FDRP/USP.
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$ z' - O recurso a que se refere o par69rafo anterior seri encaminhado a

Assist6nciaT6cnicaAcad6mica,at6 is l5 horas do dia z5 de abril de z02z e seri
decidido pelo Diretor.
$ 3' - A decis3o sobre os eventuais recursos seri divulgada na p69ina da FDRP,a
partir das l5 horas do dia z6 de abrilde zozz.

Artigo g' - Oscasosomissosnesta Portariaservo resolvidospelo Diretor.
Artigo 10 - Esta Portaria entrar6 em vigor naggta de sua publicaq5o (Proc. zoog.1.26o.8g.4)
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