
                                        COMISSÃO ELEITORAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019 COMISSÃO ELEITORAL

No Edital nº. 001/2019 COMISSÃO ELEITORAL, publicado no Diário Oficial do Estado de
Roraima nº 3578, do dia 08/10/2019

ONDE SE LÊ:

[…]

Art.  7º.  As  inscrições  das  chapas  deverão  ser  entregues  no  Protocolo  da  UERR  (Campus

Canarinho)  pelos  próprios  candidatos  aos  cargos  de  Reitor(a)  e  Vice-Reitor(a),  através  de

requerimento próprio, devidamente assinado pelos candidatos, dirigido à Comissão Eleitoral, das

08h às 18h, em envelope, com os documentos listados externamente, e lacrado após conferência

feita pelo Servidor, incluindo: 

[...]

II – Termo de Posse e Declaração emitida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP,

comprovando a vinculação efetiva com a UERR; 

[...]

VI  –  Certidão  de  Nada  Consta  emitidos  pelas  Justiças  Estadual  e  Federal,  comprovando  a

inexistência de condenação judicial transitada em julgado, nos últimos cinco anos anteriores à

data da publicação do presente Edital;
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VII – Certidão emitida pela Comissão Permanente de Disciplina e Ética da UERR, comprovando

a ausência de condenação administrativa por suspensão ou demissão,  nos últimos cinco anos

anteriores à data da publicação do presente Edital;

[...]

§ 4º. O Servidor do Protocolo da UERR – Campus Canarinho, responsável pelo recebimento das

inscrições de que trata o caput deste Artigo, deverá certificar e assinar na parte inferior de ambas

as vias da Ficha de Inscrição constante do Anexo II, que os Candidatos aos Cargos de Reitor(a) e

Vice-Reitor(a) compareceram, juntos e pessoalmente, para a realização do ato.

[...]

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CHAPA:

__________________________________________________________________________.

(nome facultativo)

CANDIDATO AO CARGO DE REITOR(A).

NOME:
___________________________________________________________________________.

RG Nº ______________________________. CPF Nº _________________________________.

E-MAIL: ________________________________. TEL.________________________________.
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CANDIDATO AO CARGO DE VICE-REITOR(A).

NOME:
___________________________________________________________________________.

RG Nº ______________________________. CPF Nº _________________________________.

E-MAIL: ________________________________. TEL.________________________________.

Eu_____________________________________, Servidor Público lotado no Protoco-
lo da UERR – Campus Canarinho, matrícula nº __________, certifico que os Candi-
datos acima descritos protocolizaram, juntos e pessoalmente, o requerimento de inscri-
ção.

__________________________
(Assinatura do Servidor)

LEIA-SE:

[…]

Art. 7º. As inscrições das chapas deverão ser entregues no Protocolo da UERR (Campus Canarinho) pelos

próprios  candidatos  aos  cargos  de  Reitor(a)  e  Vice-Reitor(a),  através  de  requerimento  próprio,

devidamente  assinado pelos  candidatos,  dirigido à  Comissão Eleitoral,  das  08h às  18h,  em envelope

lacrado, incluindo: 

[...]

II  –  Termo  de  Posse  e  Declaração  emitida  pela  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  -  PROGESP,

comprovando a vinculação efetiva com a UERR, em relação a cada um dos nomes inscritos;

[...]

VI – Certidão de Nada Consta emitidos pelas Justiças Estadual e Federal, comprovando a inexistência de

condenação judicial transitada em julgado,  nos últimos cinco anos anteriores à data da publicação do

presente Edital, em relação a cada um dos nomes inscritos;
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VII  –  Certidão  emitida  pela  Comissão  Permanente  de  Disciplina  e  Ética  da  UERR,  comprovando  a

ausência de condenação administrativa por suspensão ou demissão, nos últimos cinco anos anteriores à

data da publicação do presente Edital, em relação a cada um dos nomes inscritos;

[...]

§  4º. O  Servidor  do  Protocolo  da  UERR  –  Campus Canarinho,  responsável  pelo  recebimento  das

inscrições de que trata o caput deste Artigo, deverá certificar que os Candidatos aos Cargos de Reitor(a) e

Vice-Reitor(a) compareceram, juntos e pessoalmente, para a realização do ato.

§ 5º. Os envelopes mencionados no caput deste Artigo serão abertos pela Comissão Eleitoral em sessão

pública, na data de 17 de outubro de 2019, às 10h, na Sala do Conselho Universitário, certificando-se em

Ata os documentos entregues por cada uma das chapas, ato que pode ser acompanhado pelos próprios

Candidatos.

[...]

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO 

CHAPA:

__________________________________________________________________________.

(nome facultativo)

CANDIDATO AO CARGO DE REITOR(A).

NOME:
___________________________________________________________________________.

RG Nº ______________________________. CPF Nº _________________________________.

E-MAIL: ________________________________. TEL.________________________________.
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CANDIDATO AO CARGO DE VICE-REITOR(A).

NOME:
___________________________________________________________________________.

RG Nº ______________________________. CPF Nº _________________________________.

E-MAIL: ________________________________. TEL.________________________________.

Boa Vista/RR, 14 de outubro de 2019.

JOSÉ ROGÉRIO DE OLIVEIRA 
Presidente da Comissão Eleitoral 

Resolução n° 022/19


