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EDITAL 04/2014
DIRETORIA

Eleição de Representante dos Servidores Técnico-Administrativo em Educação junto à
Egrégia Congregação da FOUFMG

De acordo com o Art. 26 do Regimento Geral da UFMG, o Diretor da Faculdade de Odontologia
da UFMG, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados
a abertura de 02 (duas) vagas para Titular e Suplente para representante dos
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativo em Educação junto à Egrégia
Congregação da FOUFMG. A eleição se realizará no dia 11 de abril de 2014, de 9horas as
12horas e de 13horas as 16horas, na sala da Secretaria Geral da FOUFMG n.? 2926, desta
Faculdade.

• Elegibilidade: poderão se candidatar todos os técnicos administrativos em Educação da
FOUFMG.

• Período de Inscrição: 24/03/2014 a 08/04/2014, no horário de 09h às 12h e 13h às 16h, na
Secretaria Geral da FOUFMG na sala n.? 2926;

• O(s) candidato(s) inscrito(s) deverá assinar a declaração de aceite da investidura no cargo,
caso seja(m) eleito(s);

• Período de Vigência: 25/04/2014 a 25/04/2016, podendo ser reconduzido;

• São eleitores os servidores Técnico-Administrativos de Educação da Faculdade de
Odontologia da UFMG. Os eleitores poderão votar em até duas chapas e serão eleitas as
duas mais votadas;

• Data da apuração será no dia 11/04/2014, na Secretaria Geral da FOUFMG, logo após a
votação;

• Caberá recurso contra candidatura ou contra o resultado de eleição, por estrita argüição de
ilegalidade, observado os seguintes prazos:

1- 02 (dois) dias, contra candidatura, contados a partir do encerramento do período de
inscrições;

Ii- 05 (cinco) dias, contra resultado de eleição, contados a partir da divulgação do
resultado.

• O resultado será homologado na data de 17/04/2014.

8elo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014.
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