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EDITAL DE CONVOCAÇÃO NÚMERO 01/2015 
   

Anuncia e convoca eleições para a chefia do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) da 

UNIFESP. 

    

 O Prof. Dr. Carlos Marcelo Gurjão de Godoy, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no uso de suas atribuições e em observância do Artigo 13 do Regimento 

Geral do DCT, torna público que serão realizadas eleições para a Chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia da 

UNIFESP. 

   

1 - DAS VAGAS A SEREM PREENCHIDAS: 

Um chefe e um vice-chefe de departamento, a serem eleitos em chapa conjunta. 

 

2- DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 I – As candidaturas deverão ser apresentadas em chapa conjunta, do tipo Chefe e Vice-Chefe. 

II – Cada par de candidatos deverá requerer a inscrição ao Chefe do DCT, entre os dias 08 e 17 de abril de 2015 (8:00-

12:00h e 13:30-15:30h), na Diretoria no Campus Parque Tecnológico. O requerimento de inscrição (formulário 

disponível na Diretoria) deverá conter declaração expressa da posição a que concorrem (Chefe e Vice-Chefe) e que, em 

caso de eleição, aceitarão a investidura no cargo para o qual foram eleitos. 

III – Poderão se candidatar todos os docentes efetivos e pertencentes ao quadro permanente ativo da UNIFESP, lotados 

no DCT. 

VI – Não serão aceitas inscrições após o dia e horário limite acima estabelecidos. 

V – A situação de elegibilidade de cada candidato inscrito será apurada e divulgada, pelo Chefe do DCT, até o dia 22 de 

abril de 2015, às 22 horas. 

  

3 - DA FORMA DE ELEIÇÃO: 

  

Cada eleitor, conselheiro do DCT, votará, em reunião do Conselho do DCT convocada para este fim, em uma única 

chapa para chefia do DCT, mediante votação secreta e uninominal, por meio de sinalização em cédula previamente 

preparada, onde constarão os nomes dos candidatos habilitados para a chefia do DCT. 

  

4 - DOS HABILITADOS A VOTAR: 

Todos os conselheiros do DCT presentes na reunião convocada para eleição da chefia do DCT. 

  

5- DA DATA, LOCAIS E HORÁRIO DAS ELEIÇÕES: 

 Uma reunião extraordinária do DCT será devidamente convocada para a eleição da chefia do DCT após o término das 

inscrições. 

 

6 - DAS ELEIÇÕES: 

I – Será declarada eleita a chapa que receber o maior número de votos. 

II - Não será admitido voto por procuração, carta ou qualquer outra forma de votação, ou seja, o voto será pessoal e 

individual. 

III - No caso de empate, será declarada eleita a chapa cujo candidato a chefe de departamento seja o mais antigo como 

docente na UNIFESP. Se persistir o empate, será declarada eleita a chapa cujo candidato a chefe de departamento seja o 

candidato mais idoso. 

  

  

São José dos Campos, 07 de abril de 2015 

   

 

Prof. Dr. Carlos Marcelo Gurjão de Godoy 

Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da UNIFESP 


