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INSCRIÇÕES PARA A COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO DA CARREIRA DOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (CIS) 

Processo nº 23110.004075/2019-36
A Universidade Federal de Pelotas e a Junta Eleitoral da CIS, designada pela Portaria nº 2628, de 06 de
novembro de 2018, do Gabinete do Reitor, em conformidade com a Resolução nº 01, de 30 de dezembro
de 2008 do CONSUN, torna público a todos os Servidores Técnicos Administrativos da Universidade
Federal de Pelotas, ativos e aposentados, e os instituidores de pensão, optantes pelo Plano de Carreira dos
Cargos Técnico- Administrativos em Educação, a abertura de edital de inscrições para a eleição a fim
de compor a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação
(CIS), nos termos que regulamenta este edital.
1. DA INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas no período de 13 de fevereiro a 22 de fevereiro de 2019, das 08:00 às 20:00
horas, através do SEI, processo Nº 23110.004075/2019-36 e na Secretaria dos Conselhos.

1. Poderão se inscrever individualmente os servidores ativos e aposentados e os instituidores de
pensão, optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

2. A inscrição acontece com o preenchimento do Formulário (ANEXO 1, disponível no SEI como
"CIS - Ficha de Inscrição") e assinatura do candidato dentro do prazo de inscrição supra citado e no
horário das 8h às 14h, conforme Art. 23. da Lei 9.784/99. No caso dos aposentados e os
instituidores de pensão, optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, a inscrição acontecerá presencialmente na Secretaria dos Conselhos das 8h às
14h (Campus Anglo, sala 412 A, Bloco B, Reitoria), com a entrega do referido formulário,
devidamente assinado.

3. Somente serão aceitas as inscrições dos candidatos que incluírem a ficha de inscrição
assinada no processo Nº 23110.004075/2019-36 dentro do prazo das inscrições ou, no caso dos dos
aposentados e os instituidores de pensão, optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, comparecerem pessoalmente à Secretaria dos Conselhos.

2. DA ELEIÇÃO
2.1. A votação será realizada no dia 11 de março de 2019, entre as 08:00 e as 20:00 horas,
exceto no Hospital Escola, que terá horário de votação entre as 06:00 e as 20:00 horas.
2.2. As urnas estarão localizadas nos prédios da Reitoria, Instituto de Ciências Humanas, Centro
de Artes, Hospital Escola, Asufpel Sindicato e no Campus Capão do Leão, no prédio da FAEM, além de
uma urna volante em Pelotas e outra no Capão do Leão. Poderão votar todos os Servidores Técnicos
Administrativos da Universidade Federal de Pelotas, ativos e aposentados, e os instituidores de pensão,
optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação. No ato da votação será
exigida a apresentação de documento oficial com foto ou identificação funcional (crachá).



2.3. Serão eleitos para compor a CIS 7 (sete) membros titulares. O oitavo candidato eleito no
pleito será o primeiro suplente, o novo candidato será o segundo suplente e assim sucessivamente,
conforme resolução nº 01, de 30 de dezembro de 2008.
3. DOS ANEXOS
3.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

3.1.1. Anexo I – Ficha de inscrição
 
 

Junta Eleitoral
Nomeada pela Portaria 2628/18 (0341092)

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA AVILA PEREIRA CHOLLET, Secretária, Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, em 12/02/2019, às 13:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL DE ALVARENGA BERBARE, Chefe, Núcleo de
Relações Acadêmicas, em 13/02/2019, às 08:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EVERSON DA SILVA MASCARENHAS, Técnico em
Audiovisual, em 13/02/2019, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LADISLAU SEUS SILVEIRA, Servente de Limpeza, em
13/02/2019, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0430834 e
o código CRC 5ED57BBE.

 

ANEXOS AO EDITAL

Anexo I
ELEIÇÃO PARA COMPOR A COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO (CIS) - PCCTA/UFPEL -

fevereiro/2019
Ficha de inscrição

 

Nome (completo):                                                                                                                                                           
                                                              
Data de Nascimento: dd/mm/aaaa Escolaridade:  
Especifique o curso: Instituição:
Endereço Res.: Bairro:
Email: Tel.: 
Unidade de Lotação/ Exercício:
Data de ingresso na UFPel: dd/mm/aaaa Cargo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

                                                         Unidades onde trabalhou                                
                                             

                       Período             
                 

  
  
  
  
  

Descreva, resumidamente, as atividades desenvolvidas, paralelas ao seu cargo, na UFPel (comissões,
eventos sindicais, culturais, acadêmicos, funções gratificadas, etc), importantes para fazer parte do seu
perfil como candidato representante, da categoria dos Técnicos Administrativos na CIS.

                                                                                                                                                                             
                                                         

 

 

 

 

Declaro, serem verdadeiras as informações por mim fornecidas.

                                                                        

Pelotas, xx de fevereiro de 2019.

 

 

 

Referência: Processo nº 23110.004075/2019-36 SEI nº 0430834


