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Disp6e sobre a eleiQ3o dos representantes dos servidores t6cnicos e
administrativos junto a Congregagao e ao Conselho T6cnico
Administrativo da FDRP/USP

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, no uso
de suas atribuig6es legais e a vista do que disp6em o Estatuto e o Regimento Geralda USP, baixa a
seguinte

PORTARIA

Artigo I ' A eleigao para escolha de um representante dos servidores t6cnicos e administrativos e
seu respectivo suplente junto a Congregag3o e Conselho T6cnico Administrativo da FDRP/USP
sera rea]izada no dia 05 de fevereiro de 2020, das ]O is ].6 horas, por meio de sistema eletr6nico
de votagao e totalizagao de votos, podendo, em car6ter excepcional, ser utilizado o sistema de
votag3o convencional, de acordo com as regras dos artigos 8' a lldesta Portaria.

Par6grafo Onico - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados no caput
deste artigo:

a) e-mailinstitucionalUSP desatualizado;
b) n3o recebimento da senha de votag3o via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso a Internet.

Artigo 2' Os representantes dos servidores t6cnicos e administrativos e seus suplentes servo
eleitos pelos seus pares mediante voto direto e secreto.

$ 19 Poder3o votar e ser votados todos os servidores t6cnicos e administrativos

$ 29 O servidor que for docente ou aluno da USP n3o seri elegivel para a representagao dos
servidores t6cnicos e administrativos, garantido o direito de voto

$ 3Q - N3o poder6 votar e ser votado o servidor que, na data da eleigao, se encontrar afastado de

suds fung6es para prestar servigos a 6rg3o externo a Universidade de S3o Paulo ou que estiver
suspenso em raz3o de infragao disciplinar.

Artigo 3' - Coda eleitor poder6 votar em apenas uma candidatura, para coda colegiado, dentre as
inscrig6es para a representag5o do colegiado.

Artigo 4e - A representag3o dos servidores n3o docentes ficari assim distribulda

Mandato de 06/02/2020 a 05/02/2021
a) Conselho T6cnico Administrative- CTA

- Irepresentante servidor n3o docente e seu respectivo suplente
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Mandato de 24/03/2020 a 23/03/2021
bl Congregag3o

I representante servidor n3o docente e seu respectivo suplente

Dalnscric3o
Artigo 5' - O registro de inscrig5o dos candidatos dever6 ser encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, mediante requerimento a Diretora delta Unidade Idevidamente assinado pelo
inscrito), at6 is 23h59 do dia 20 de dezembro de 2019, atrav6s do e-mail: atacfdro@usD.for.
$ 1Q - Os pedidos de inscrig3o que estiverem de acordo com as normal estabelecidas por esta
Portaria servo deferidos pda Diretora.

$ 2g - A ordem dos nomes na c6dula seri alfab6tica;

$ 3g O quadro dos candidates inscritos sera divulgado na p6gina da FDRP awww.direitoro.uso.for.
link eleig6es, no dia 06 de janeiro de 2020, a partir das 15 horas.

$ 4P . Recursos servo recebidos at6 is 15 horas do dia 09 de janeiro de 2020, devendo ser
encaminhados para o e-mail: aladdlp@usp::b! e servo decididos de plano pda Diretora, para
divulgagao na p6gina a partir das 15 horas do dia 10 dejaneiro de 2020

Da Votac3o e Totalizac3o Eletr6nica

Artigo 6' A Assist6ncia T6cnica Acad6mica encaminhar3 aos eleitores, no dia da eleicao. no e
mailinstitucionalindicado nos Sistemas Corporativos da USP, o endereQO eletr6nico do sistema de
votag3o e a senha de acesso com a qualo eleitor poder6 exercer seu voto.
Artigo 7' O sistema eletr6nico contabilizar6 coda voto assegurando Ihe sigilo e inviolabilidade

Da Votac3o Convencional

Artigo 8' - A votagao convencional, a que se refere o artigo lg supra, sera realizada no dia 05 de
fevereiro de 2020, das .LO is 16 horas, na Segal de Apoio Acad6mico, Saba D-310 da FDRP/USP
Artigo 9' No local de votag3o, seri instalada a Mesa Electoral, presidida por um membro do
corpo docente, que teri para auxili6-1o dois mes6rios designados dentre os servidores do corpo
administrativo: Prof. Dr. Gustavo Assed Ferreira IPresidente), Eder GonQalves de Padua e Silvia
Estevam Yamamoto Crivelaro

$ -Lg O Centro de Servigo Compartilhado em RH do Campus de Ribeir3o Preto fornecer6 as listas
de comparecimento para assinatura dos eleitores

$ 2g - A identificagao de cada votante seri feith mediante a apresentagao de prova h6bil de
identidade e confronto de seu nome com o constante das listas mencionadas no $ 1g deste artigo.

$ 3Q - N3o seri permitido o voto por procuragao

Artigo 10 - As c6dulas servo confeccionadas em paper branco, com os dizeres na parte superior
"ELEIGAO DE UM REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TECNICOS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A
CONGREGAGAOE AO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA FDRP/USP", contendo na parte
inferior, campo proprio para assinalar o candidato
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Par6grafo Onico - O Presidente da mesa eleitoral rubricar6 todas as c6dulas, no ato da
plpir-5n

Artigo 11- A apurag3o dever6 ser realizada imediatamente apes o t6rmino da votag3o, em sess3o
publica, pda pr6pria mesa eleitoral, lavrando-se, a seguir, a Ata de abertura e encerramento dos
trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Do Resultado

Artigo 12 A totalizaQ3o dos votos das eleig6es eletr6nica e convencional seri divulgada na p5gina
da FDRP awww.direitoro.usD.for, link eleig6es), no dia 06 de fevereiro de 2020, a partir das 15
horas, sendo considerados eleitos os servidores t6cnicos e administrativos mais votados,
figurando como suplentes os mais votados a seguir
$ 1' - Dos resultados da eleigao cube recurso, sem efeito suspensivo, ap6s a publicagao dos nomes
dos eleitos na p6gina da FDRP/USP

$ 2' - O recurso a que se refere o par6grafo anterior seri encaminhado a Assist6ncia T6cnica
Acad6mica, at6 is 15 horns do dia lode fevereiro de 2020 e seri decidido pda Diretora.

$ 3' - A decis3o sobre os eventuais recursos seri divulgada na p6gina da FDRP, a partir das 15
horas do dia 12 de fevereiro de 2020.

Artigo 13 - Os casos omissos nesta Portaria servo resolvidos pda Diretora

Artigo 14 Etta Portaria entrar6 em vigor na data de sua publicag3o

faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, 28 de novembro de 2019

a'ld '' 'aNW.a. @8o£;,.®6i#a"'
Vice Diretora no exercicio da Diretoria
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