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A Diretora da UFRRJ, nos termos do Artigo 36 do Regimento Geral convoca todos 

os servidores técnico-administrativos ativos do quadro permanente da o 

Instituto de Educação da UFRRJ (CONSUNI – IE) para a eleição de 02 (dois) 

representantes titulares e 02 (dois) representantes suplentes da categoria 

junto ao Conselho do Instituto de Educação (CONSUNI – IE), com mandato de 

02 (dois) anos, observados os seguintes procedimentos: 

1) DA COMISSÃO ELEITORAL  

A Direção do Instituto de Educação, designou Comissão Eleitoral responsável 

pela coordenação e fiscalização do pleito pela Portaria Nº 4572 / 2020 - IE, de 19 

de novembro de 2020. 

 

2) DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 

a) poderão inscrever-se todos os servidores técnico-administrativos lotados 

no Instituto de Educação; 

b) as inscrições poderão ser feitas através do e-mail 

conselhoconsuniie@gmail.com, de 09 a 18 de dezembro de 2020. 

c) a divulgação da lista dos candidatos será publicada, por meios eletrônicos, no dia 

21 de dezembro 2020. 

 

3) DO VOTO E DO COLÉGIO ELEITORAL  

a) O voto é direto e secreto 

b) Terão direito a voto todos os servidores técnico-administrativos em exercício 

no Instituto de Educação na UFRRJ, incluindo os servidores reintegrados. 

c) Cada eleitor exercerá o seu direito de voto clicando em até dois candidatos 

constantes na urna eleitoral virtual. 

 

4) DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA VOTAÇÃO 

a) A eleição realizar-se-á, virtualmente, no período entre as 08:00 horas do dia 

02/02/2021 até as 20:00 horas do dia 04/02/2021, ininterruptamente, através do 

sistema SIGEleição, pelo link https://sigeleicao.ufrrj.br/sigeleicao/ . 

 



 

5) DA APURAÇÃO DO RESULTADO 

a) A apuração iniciar-se-á imediatamente após o término da votação; 

b) Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de 

votos válidos (representantes titulares dos técnico-administrativos 1° e 2° 

colocados e suplentes 3º e 4º colocados); 

c) Caso haja empate no número de votos, o critério de desempate será o tempo 

de trabalho no Serviço Público; persistindo o empate, será considerado eleito 

o(a) candidato(a) mais idoso(a); 

d) A publicação do resultado oficial será feita pela Comissão Eleitoral, após o 

recebimento do relatório do sistema SIGEleições referente à eleição, no portal da 

UFRRJ; 

e) Haverá lista de reserva para eventual substituição do titular e/ou suplente, 

respeitando-se sempre o número de votos no pleito. 

f) O Relatório do Sistema SIGEleições com o resultado final será encaminhado à 

Direção do IE, pelo Presidente da Comissão e assinado por todos os membros, 

através de um relatório via SIPAC com a descrição dos candidatos eleitos e todo 

o resultado da eleição. 

6) DOS RECURSOS 

a) Os recursos relativos ao processo eleitoral poderão ser impetrados junto à 

Comissão Eleitoral durante as 48 (quarenta e oito) horas que se seguirem à 

divulgação do resultado do pleito pela mesma; 

b) Ao resultado do recurso previsto no item anterior cabe ainda recurso à 

Direção no Instituto de Educação, desde que impetrado nas 48 (quarenta e 

oito) horas que se seguirem à decisão da Comissão Eleitoral; 

c) Cumpridos os prazos para apresentação de recursos, a Comissão Eleitoral 

destruirá as cédulas utilizadas no pleito. 

 

7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a)  O Edital e o resultado final serão publicados no Portal da Universidade; 

 b)  Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Eleitoral; 

c) Da publicação do resultado da eleição, qualquer candidato poderá recorrer, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis à Comissão Eleitoral, que terá igual prazo para deferir ou indeferir 

o pedido. 
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