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Joinvílle,03 de maio de 2018

Normas para realização das eleições para representantes dos servidores técnico-administrativos em
educação - STAE no conselho do Centro Tecno]ógico de Joinvi]]e-CT]

A Comissão Eleitoral designada no Edital 04/DCTJ/2018 para coordenar o processo eleitoral para
preenchimento dos cargos de representantes STAE no Conselho do CTJ, torna públicas as normas para o
referido processo.

1 - DAS fN$CRIÇOES DE CANDIDATOS

1.1 - FORMA DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas por chapas(titular e suplente) contendo os nomes dos candidatos

1.2 - ELEG IVEiS

Servidor técnico-administrativo em educação em exercício no Campus de Joinville, conforme art 3e, IX
do Regimento do Conselho do CTJ;

1.3 - PRAZOS E LOCAL PARA INSCRIÇÃO
Do dia 02 à 16 de maio de 2018, das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h, na Secretaria da Direção
deste Centro.

1.4- HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS

As chapas homologadas pela Comissão Eleitoral serão divulg.adas no dia 18 de maio de 2018 até às 12h
no site do Campus de Joinville - http://joinville.ufsc.br/ junto ao respectivo Edital e na lista de e-mail
tae -jve@ mailma n .ufsc .br .

2 - DOS ELEITORES

2.1- O colégio eleitoral é formado pelos STAEs do Campus de Joinville
2.2 -A lista dos STAEs será fornecida pelo Setor de Gestão de Pessoas em 28/05/2018

3 - DA CAMPANHA ELEITORAL

3.1 - Será reservado o período do dia 19/05/2018 ao dia 28/05/2018 para a realização de campanha. No
período reservado a campanha eleitoral, as chapas poderão enviar no máximo duas mensagens na lista
oficial de e-mail dos STAEs. Caso alguma das chapas inscritas não respeite esta orientação, a mesma terá
a sua candidatura impugnada.
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4-DÂVOTAÇAO

4.1-DATA DASELEIÇOES

29 de abril de 2018, terça-feira das 8h às 16h

4.2 - LOCAL DE VOTAÇÃO

Sala U192 do Centro Tecnológico de Joinville

4.3 - FORMA DE VOTAÇÃO

A votação será efetuada utilizando-se urna e cédulas com o namoro da chapa dos representantes
jtitular e suplente).

4.4-CONDUÇÃO DAVOTAÇÃO

A votação será conduzida pela Comissão Eleitoral

4.5 - DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA VOTAR

Qualquer docurílento de identificação oficial com foto

5-DAAPURAÇÃODOSVOTOS

5.1 - FORMA DE APURAÇAO

Fica a cargo da Comissão Eleitoral a apuração das eleições que ocorrerá a partir das 16h de 29/05/2018,
sendo convidados a acompanhar a apuração os candidatos e a comunidade

5.2 - CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CHAPAS

5.2.1- Serão consideradas eleitas, as chapas mais votadas. A comissão levará em conta o art 3P, IX do
Regimento do Conselho do CTJ na apuração da eleição, que prevê uma das cadeiras para representantes
lotados no Centro, e as demais cadeiras para o mais votado independente de lotação.

5.2.2 - Em caso de empate, o critério de desempate será a maior idade do candidato titular da chapa

5.3-DIVULGAÇÃO DOSRESULTADOS

Os resultados serão publicados no site a partir das 16h do dia 29/05/2C)18 e na lista de e-mail citada
anteriormente,
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5.4 - RECURSOS

Os recursos quanto ao resultado final do processo eleitoral deverão ser apresentados por escrito à
Comissão Eleitoral até às 17h do dia lg/06/2018, e protocolados na Secretaria da Direção do CTJ.

5.5 - HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados do processo serão erlcaminhados para a Direção do CTJ

6 - CRONOGRAMA

7 - CASOS OMISSOS

Casos omissos serão analisados pela comissão eleitoral

'úLá"-Zu
ena Ca rvalho IWeld

Presidente da Comissão Eleitoral
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