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Disp6e sabre a eZeigao de membros
representantes dos sel'tJidores ndo docentes
junto ao(l:omits de .AndZise, para iQ/alto de
progressao na cam'lira dos sem)adores
ZZcnicos e.Administratiuos da .lilt)RP. ' '.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de S5o Paulo,

tisando de suas atribuig6es legais baixa a seguinte

POR:l:ARIA

Artigo I ' - A escolha de tr6s membros e um suplente dos representantes dos servidores

ngo docentes junto ao Comity de Analise(CA)I instituido pda Portoria GR-5.389, de
2/12/201 1 , processar-se-a em uma i3nica faso.

Parggrafo 6nico -- Ficam designados os gervidores abaixo para comporem a mesa
eleitoral: .

Presidents Femando Ribeiro Rodrigues

MesArio -- Felijn Augusto Barroso Maia Costa

Mesirio -- Rafael Souza de Marchi

Artigo 2' - A eleigao realizar-se-i em 16 de dezembro de 2011, das 9 is 17 horas, na
Sala n ' 110, Bloco D, piso t6rreo da Faculdade de Direito de Ribeirgo Proto.

Artigo 3' - A inscrigao dos candidatos, deverf ser .formulado mediante requerimento
apresentado polo pr6prio servidor, na area de Expediente e Protocols da Unidade, at6 o dia
14/12/2011.

Parfgrafo 6nico -- Conforms o Artigo 2' da Portaria GR-5.389, de 2/12/201 1,

poderao inscrever-se coma candidates servidores que estejam Cm exercicio na
Universidade de S5o Paulo, ha polo menos 5(cinco) anos.-
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Artigo 4' - O process(f eleitoral obedecerf as seguintes nomlas

l£ O Presidents deverf rubricar todas as c6dulas no ato da eleigao;

ll- Oi servidores devergo assinar a lista de presenga para proceder a votagad;

111 -- N5o serf pemlitido o vote por procuragao;

IV -= Cada servidor podera votar em at6 tr6s candidatos.
/

Artigo 5' - A apuragao dever6 ser realizada imediatamente ap6s o t6imino da votagao, sob
acoordenagao do Presidents.

$l ' - Servo considerados eleitos os tr6s candidates que obtiverem maior nQinero de

votes, figurando colno suplente o quarto mais votado .

$2' - Em casa de empath, serf considemdo eleito o candidate c(im maior tempo de
servigo na Universidade de S5o Paulcl

$3' - Temtinada a eleigao,'sera elaborado relat6rio assinado polo Presidents, dole

constando local, horirio e resultado da eleigao, a16m de ocorr6ncias que devam ser
registradas.

q

Artigo 6' - Os castes omissos nesta Portaria serif resolvidos, de plano, polo Diretor da
Faculdade de Direitode Ribeir5o Preto.

Ai'ngo 7o - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de S5o Paulo
o8 de dezeliibro de 20n.

,'= k.,k
Prof. Titular Ignacio Maria Poveda Velascd

Diretor
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