
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE ARTES 

COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL 
 

 

A comunidade universitária constituinte do CENTRO DE ARTES/UFES será convidada pela 

COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL, designada pelo Conselho 

Departamental, para uma Pesquisa Eleitoral visando à elaboração de uma lista tríplice de 

nomes para os cargos de Diretor e Vice-Diretor do CAr. No dia 07 de junho de 2016 entre 

as 08:00 (oito horas) e 20:00 (vinte) horas nas dependências do Centro de Artes e nos seus 

respectivos polos para os discentes dos cursos em EAD.  

 

PARA REALIZAÇÃO DO PLEITO ACIMA CONVIDAMOS À QUEM QUISER PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE DAS SEÇÕES RECEPTORAS DE VOTOS COMO: Presidente, vice-

presidente e mesário. Interessados fazer inscrição na Secretaria Geral do CAr com Salete. 

Serão oferecidas 24 vagas titulares e 24 vagas de suplência. Poderão participar Técnicos 

Administrativos, Docentes e Discentes do CAr, desde que se enquadrem nas regras abaixo. 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 

 

Art. 12 - As seções receptoras dos votos serão compostas por um presidente, um vice-

presidente, um mesário com seus respectivos suplentes designados pela Comissão 

Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, cujos nomes e localização deverão estar definidos 

até o dia 25 de maio de 2016 as 17:00 (dezessete) horas. 

 

§ 1º Os candidatos, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, consanguíneos ou 

afins, não poderão ser membros das seções receptoras dos votos. 

§ 4ª Aos presidentes, vice-presidentes, mesários e secretários será vedada quaisquer 

manifestação de preferência por candidatos, durante a votação. 

 

 



Art. 36 - As atividades dos membros envolvidos no Processo de Pesquisa Eleitoral terão 

prioridade em relação às demais atividades da instituição.   

 

Parágrafo Único - Os servidores membros das seções receptoras de votos e os membros 

da Comissão Eleitoral terão 1 (um) dia de trabalho abonado após a finalização da pesquisa 

eleitoral, podendo ser usufruído dentro do período de um ano da data do pleito. 

 

Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral: 

Presidente SALETE DE ROSSI AUDIBERT representante do corpo Técnico 

Administrativo.   

Vice-Presidente, ERNESTO HARTMANN representante do corpo Docente.  

1º Secretário WELLINGTON PEREIRA representante do corpo Técnico Administrativo.   

2º Secretário ROGÉRIO ALMENARA representante do corpo Docente.  


