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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA CHEFIA DO DEPARTAMENTO

DE HISTÓRIA – 2019

A Comissão eleitoral do Departamento de História expede a presente instrução para

disciplinar a  eleição para a chefia do Departamento de História, de acordo com os

art. 6º, 7º e 8º do seu regimento, cujo mandato terá início em março de 2020.

1- Das Vagas

Chefe do Departamento de História 01 vagas - docente Mandato de 03 anos
Vice-Chefe do Departamento de História 01 vaga - docente Mandato de 03 anos

2- Das Inscrições:

Os candidatos à eleição deverão formalizar pedido de inscrição de 29 de novembro

a   2   de dezembro de 2019, mediante o preenchimento de requerimento anexo a este

edital,  que deverá ser enviado via e-mail  (silva.renato@unifesp.br)  ou entregue à

secretária do Departamento de História no horário de funcionamento da Secretaria

de Atendimento ao Docente.

Não serão efetuadas inscrições após o período acima estabelecido.

3- Das Eleições

As eleições serão realizadas entre os dias  03 e 06  de  dezembro de 2019, horário

das  14h00  às  19h00,  exceto  no  dia  06  de  dezembro,  quando  a  votação  será

encerrada às 17h.

A urna será instalada junto à Secretaria de Atendimento ao Docente.

A votação se fará por meio de cédula (Candidatos, Branco ou Nulo)

O voto será secreto, pessoal e intransferível, controlado por lista de presença.

4- Do Voto

1) Docentes: Candidatos de sua respectiva categoria.

Rua Estrada do Caminho Velho 333  -Cidade Nova - Guarulhos - SP
http://www.unifesp.br/campus/gua

mailto:silva.renato@unifesp.br


Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

5- Da apuração 

A apuração  dos  votos  (aberta  aos  interessados)  será  realizada  no  dia  06  de

dezembro de 2019 às 17h pela comissão eleitoral do Departamento de História, na

Secretaria de Atendimento ao Docente.

Encerrado o escrutínio será feita a proclamação do resultado da votação.

6- Das disposições finais

Encerrada  a  apuração  e  divulgado  o  resultado  serão  tomadas  as  providências

referentes aos trâmites legais necessários às designações.

Questões pertinentes à eleição não abordadas neste Edital  ou no Regimento do

Departamento de História serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.

Prof. Dr. José Carlos Vilardaga

Prof. Dr. Renato Rodrigues da Silva

Técnica administrativa: Vilma Gama da Silva Castro

Discente: Aline Rosa Pereira

Comissão Eleitoral – Depto de História

Atribuições

Ver Regimento Interno do Departamento de História.
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 2019

DOCENTE (Chefe ou Vice-Chefe)

Eu,_______________________________________________________________________,

docente do quadro permanente da Unifesp,  RG no _____________________, funcional  nº

________________, com exercício junto à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas –

Unifesp  Guarulhos  solicito  inscrição  como  candidato  à  eleição  para

_____________________________________________________________________  do

Departamento de História.

Nestes termos, pede deferimento.

Guarulhos, _____ de dezembro de 2019

____________________________________

Assinatura do requerente.

Telefone:_________________________

E-mail:___________________________
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