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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE

LETRAS - 2020

A Comissão eleitoral do Departamento de Letras expede o presente edital para disciplinar,

de  acordo  com  os  ar gos  18   e  19  do  seu  regimento,  a  eleição para  a  chefia  do

Departamento de Letras cujo mandato terá início em 26 agosto de 2020.

1. Das vagas

Chefe do Departamento de Letras 01 vaga - docente Mandato de 03 anos

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

2. Das Inscrições e candidaturas

Os candidatos  à  eleição  deverão formalizar  pedido  de inscrição  de chapa composta  por

candidatos a chefe e a vice-chefe do departamento de 20 de agosto a 24 de agosto de 2020,

mediante o preenchimento de requerimento anexo a este edital, que deverá ser enviado via

e-mail (rafael.ozeki@unifesp.br, leandro.pasini@unifesp.br e neide.elias@unifesp.br ).

Não serão efetuadas inscrições após o período acima estabelecido.

As candidaturas serão divulgadas via correio eletrônico e na página da Escola de FIlosofia,

Letras e Ciências Humanas da Unifesp, no dia 25 de agosto de 2020.

3. Da consulta prévia ao Departamento

O ar go 18 do regimento do Departamento de Letras prevê uma consulta ao corpo docente,

corpo discente e  técnicos  administra vos lotados  no Departamento de Letras.  Contudo,

devido à paralisação de qualquer a vidade presencial devido à pandemia, a consulta não

será realizada. 

4. Da eleição
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A  eleição  para  a  chefia  do  Departamento  de  Letras  dar-se-á  em  reunião  ordinária  do

Conselho do Departamento de Letras, em 26 de agosto de 2020. A votação far-se-á por meio

do chat da ferramenta virtual Google Meet e o voto será aberto e controlado pelos membros

da Comissão Eleitoral. Pelos mesmos mo vos apresentados no Ar go 3, por esta única vez,

apenas os conselheiros terão direito a voto.

5. Da apuração da eleição

A apuração dos votos será realizada, via chat, logo após a eleição, no dia 26 de agosto de

2020, pela comissão eleitoral, durante a reunião ordinária do Conselho do Departamento de

Letras. Encerrado o escru nio, 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 da chefia pela Congregação da Escola de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas.

Questões  per nentes  à  eleição  não  abordadas  neste  Edital  ou  no  Regimento  do

Departamento de Letras  serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.

Profa. Dra. Neide Elias

Prof. Dr. Leandro Pasini

Técnico administra vo: Rafael Kenji Ozeki

Comissão Eleitoral – Departamento de Letras
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 2020

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  CHEFE  DE

DEPARTAMENTO do Departamento de Letras.

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  VICE-CHEFE  DE

DEPARTAMENTO do Departamento de Letras.

Nestes termos, pede deferimento.

Guarulhos, _____ março de 2020.

____________________________________ 

____________________________________ 

Assinatura dos requerentes.
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