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SECRETARIA DA CIÊNCIA ,TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR-SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2018 – PROAD 

 

A Pró-Reitoria de Administração, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o que 

dispõe o art. 8º, letra i do Estatuto Geral e art. 127 § 1º do Regimento Geral desta IES, 

CONVOCA os Servidores Técnicos Administrativos para candidatura aos Cargos de 

Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos da URCA no Conselho 

Universitário – CONSUNI, conforme determinação abaixo: 

 

Art. 1º - As inscrições serão realizadas nesta Pró-Reitoria no período de 30 de outubro 

a 09 de novembro de 2018 no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h. 

 

Art. 2º - As inscrições serão requeridas em formulário próprio, disponível no local de 

inscrição. 

 

Art. 3º - Poderão candidatar-se e votar todos os servidores efetivos. 

 

Art. 4º - Compete a esta Pró-Reitoria a análise dos pedidos de inscrições de 

candidaturas, cabendo-lhe a divulgação das candidaturas acatadas e/ou impugnadas, 

na data de 14 de novembro. 

 

Art. 5º - As candidaturas impugnadas poderão interpor recurso junto à Reitoria, no 

prazo de 24 horas após a publicação. 

 

Art. 6º – O processo eleitoral ocorrerá no dia 30 de novembro de 2018, no Salão da 

Terra, no horário de 09h às 16h no Campus Pimenta I. 
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Art. 7º – O processo eleitoral será coordenado por uma Comissão Eleitoral, composta 

por três servidores técnicos administrativos, designados por portaria da Reitora. 

 

Art. 8º - Os candidatos votados em 1º e 2º lugares ocuparão os cargos na condição de 

titulares e os que obtiverem os 3º e 4º lugares, assumirão na condição de suplentes. 

 § 1º - Os candidatos eleitos cumprirão um mandato de dois anos. 

 

Art. 9º - Cabe a esta Pró-Reitoria a resolução dos casos omissos. 

 

 

Pró-Reitoria de Administração, aos 23 de outubro de 2018. 

 

 

[Original Assinado] 
Maria de Fátima Romão Costa 
Pró-Reitora de Administração 


