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ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE TITULARES E SUPLENTES DA CÂMARA DEPARTAMENTAL DO
DEPARTAMENTO FONOAUDIOLOGIA – FACULDADE DE MEDICINA UFMG

 

A DIRETORA DA FACULDADE DE MEDICINA, PROFª.  ALAMANDA KFOURY PEREIRA, no uso de suas
atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de 06 (seis) vagas
para Representantes dos professores do Departamento de Fonoaudiologia, seis tulares e seis
suplentes com mandatos vinculados, para compor a Câmara Departamental em conformidade com as
disposições con das nos Ar gos 20 a 33 do Regimento Geral da UFMG (Resolução Complementar Nº
03/2018, de 17/04/2018), Ar go 48º do Estatuto da UFMG e Ar go 26 do Regimento da Faculdade de
Medicina da UFMG, sendo 01 (uma) vaga para representante de professor tular e 05 (cinco) vagas
para representantes de professores não titulares.

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

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

Elegibilidade: Poderá candidatar-se qualquer professor da carreira de magistério superior, em
exercício no Departamento de Fonoaudiologia

1.

Período de Inscrição: do dia 13/06/2022 até o dia 17/06/2022 na Secretaria do Departamento
de Fonoaudiologia, sala 251, no horário das 9h às 13h e das 14h às 16h. No ato da inscrição será
exigida a assinatura do termo de aceite da representação.

2.

Caberá recurso contra candidatura das chapas ou contra o resultado de eleição, por estrita
arguição de ilegalidade, observado os seguintes prazos.

3.

Somente serão considerados válidos os votos atribuídos à chapa cujos componentes que se
declararem expressamente aceitar a representação, caso eleitos. Serão consideradas eleitas
aquelas que ob ver maior número de votos. Cada eleitor terá direito a apenas um voto em uma
das chapas inscritas.

1.

Período de Vigência do mandado: 02 (dois) anos a contar da data da homologação da eleição,
podendo ser reconduzido por igual período;

2.

O prazo para recurso contra candidatura será encerrado no dia 22/06/2022;3.

A eleição será realizada no dia 23/06/2022, no horário da 09h às 16h, via Sistema de Consultas
da UFMG (menu “Consultas Eleitorais” no MinhaUFMG);

4.

A apuração será realizada no dia 23/06/2022, após o encerramento da eleição. O resultado
ficará disponível no Sistema de Consultas da UFMG e divulgado no site da Faculdade de

5.
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Belo Horizonte, 11 de maio de 2022

 

Profa. Alamanda Kfoury Pereira

Diretora da Faculdade de Medicina

Documento assinado eletronicamente por Alamanda Kfoury Pereira, Diretor(a) de unidade, em
19/05/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1449475 e o código CRC F4382256.

 

Referência: Processo nº 23072.206134/2020-46 SEI nº 1449475

Medicina. 

O prazo para recurso contra o resultado da eleição será encerrado no dia 29/06/2022;6.

O resultado da eleição das chapas será homologado no dia 14/07/2022.7.

Edital 868 (1449475)         SEI 23072.206134/2020-46 / pg. 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Edital 868 (1449475)

