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Disp6e sabre a eleiifao do
representante dos servidores nio
docentes e respectivo suplente, junto
a Congregagao da Faculdade de
Direito de Ribeirio Preto da
I.JniversidadedeS5o Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de S5o 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 lo - A eleigao para escolha de OI (um) representante e respectivo suplente dos
servidores n5o docentes da Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o
Paulo (FDRP-USP), para a representagao junto a Congregagao, realizar-se-f no dia a6 de
novembro de aoi4, das gh is i5h, em uma Qnica fase, mediante voto direto e secrete,
na gala do Apoio Acad6mico da FDRP, situada na Av. Prof. Aymar Batista Prado, 835, no
Campus de Ribeir5o Preto.

Artig0 2o - As candidaturas (titular e suplente) dever5o ser registradas at6 o dia z4 de
novembro de zoi4, na Assist6ncia Acad6mica, das gh ds i5h, mediante requerimento
dirigido ao Diretor.

Artigo 3o - Poder5o votar e ser votados todos os servidores ngo docentes da FDRP

Paragrafo tlnico -- N5o serf privado do direito de votar e ser votado o servidor

que se encontrar em ferias, licenga maternidade ou, que afastado de suas fung6es,
com ou sem prquizo de vencimentos, estiver prestando servigo em outro 6rgao da
Universidade de S5o Paulo.

Artigo 4o - Cada elector poderf votar em apenas oi (uma) candidatura (titular e
suplente), dentre as chapas previamente inscritas para a representagao da categoria.
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Artigo 5o - No local de votagao, sera instalada a Mesa Eleitoral, presidida por um
membro do compo docente, que teri para auxilif-lo dais mesgrios designados dentre os
servidores do corpo administrative, conforme segue:

i. Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso

2. Leandro Vitorio Trigueiro

3. oder Gongalves de Padua

Artigo 6o - O processo eleitoral obedecerf as seguintes normal

I -- os eleitores assinar5o lista de comparecimento, previamente fornecida peso

Servigo de Pessoal da FDRP, da qual constarf o nome do servidor;

11 -- o Presidente rubricarf todas as c6dulas no ato da eleigao;

111 -- n5o serf permitido o voto por procuragao;

IV -- servo garantidos o sigilo do veto e a inviolabilidade da urna;

V -- apuragao imediata do pleito pda Mesa, logo ap6s o t6rmino da eleigao,

lavrando-se, a seguir, a Ata de abertura e encerramento dos trabalhos eleitorais e

dos resultados obtidos;

VI -- proclamag5o do resultado gerd da eleigao peso Diretor.

Artigo 7o - Servo considerados eleitos representantes da categoria os servidores mats
votados, nos termos das candidaturas (titular e suplente) referidas no artig0 2o desta
Portaria.

Artigo 8o - No faso de empate, servo adotados como crit6rios de desempate,
sucessivamente e no tocante ao titular da candidatura:

1 - maier tempo de sendgo na USP;

11 -- o servidor mais idoso.

Artigo go - Encerrada a eleigao, todo o material sera encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, que o conservarf pelo puzo de 3o dias.

Artigo io - Se at6 24 horas ap6s a proclamagao do resultado n5o houver impugnagao, o
Diretor homologara a eleigao.
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Artigo ii - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos de plano pelo Diretor da
FDRP

Artigo iz - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura.

Ribeirio Preto, t4/de outubro de 20i4.

Prof. Dr. :rto Cello Junior
retor
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