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ADITIVOS DO EDITAL Nº 01/2020 

 
A Comissão Eleitoral constituída pela Portaria nº 034/2020-CCS de 03 de novembro de 2020, 

em conformidade com a Resolução nº 035/2020-CONSUN, para realização da consulta à 

Comunidade Universitária para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do CCS da Universidade 

Federal do Piauí – UFPI, para o quadriênio 2021-2025, que ocorrerá no dia 09 de julho das 
08:00 às 18:00 horas, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Resolução Nº 

033/2020-CONSUN de 15 de outubro de 2020, em conformidade com a Resolução Nº 

029/2021-CONSUN de 22 de junho de 2021 e os despachos do processo 23111.007921/2021-

78 de cancelamento da consulta ocorrida no dia 11 de novembro de 2020,  torna público o novo 
cronograma da consulta e orientações à comunidade e aos candidatos já inscritos. 

 

1. Dos Candidatos: 
1.1 Os candidatos previamente inscritos para concorrer aos cargos de Diretor(a) e Vice-

Diretor(a) do CCS deverão confirmar a permanência das Chapas já inscritas via email 
(raulfufpi@ufpi.edu.br) até o dia 24/06/2021, por meio de documento assinado pelos 

candidatos. Em caso de desistência, também deverá ser enviado um documento 

oficializando a desistência da Chapa na Consulta; 

1.2 Após confirmação das Chapas, os candidatos podem retomar as atividades de 

campanha junto à comunidade acadêmica; 

1.3 Os candidatos devem confirmar se estão de acordo ou não com as listas de votantes 

publicadas no site da consulta até o dia 28/06/2021, via email (raulfufpi@ufpi.edu.br), 

conforme cronograma. 

 
2. Da Votação: 
2.1 A votação será realizada por meio de urna eletrônica, online, utilizando o Sistema 

Integrado de Gestão de Eleições – SIGEleição, em link a ser amplamente divulgado 

pela Comissão Eleitoral, e realizar-se-á no dia 09 de julho de 2020, das 8:00 às 18:00 

horas. 
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Novo cronograma da Eleição para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do Centro de 
Ciências da Saúde - CCS para o quadriênio 2021- 2025. 

 
ATIVIDADES DATA/HORÁRIO 

Publicação da Resolução n 29/2021 que reconhece a nulidade da 
votação realizada no dia 11/11/2020, devendo ser realizada nova 
consulta à comunidade acadêmica para escolha de Diretor e Vice-

diretor do Centro de Ciências da Saúde, do Campus Ministro 
Petrônio Portela, quadriênio 2021- 2025, nos termos determinados 

pela Comissão Eleitoral. 

22/06/2021 

Divulgação Universitária da nova Consulta para a Comunidade 
do CCS 23/06/2021 

Confirmação de permanência das Chapas já inscritas e reunião 
com os Candidatos Até 24/06/2021  

Indicação de Fiscais à Comissão Eleitoral Até 30/06/2021  
Divulgação pública da lista de votantes do CCS para os 

Candidatos e para a Comunidade Universitária Até 25/06/2021 

Confirmação das Listas de votantes pelos Candidatos Até 28/06/2021 

Envio das Listas de votantes do CCS para o STI após 
conferência pelos Candidatos Até 28/06/2021 

Consulta à Comunidade Universitária 8:00 às 18:00 horas 
09/07/2021 

Apuração da votação 18:30 horas 
 09/07/2021 

Divulgação do Resultado Oficial 09/07/2021 
Apresentação de Recursos Até 18:00hrs  

10/07/2021 
Decisão do Recurso pela Comissão Eleitoral Até 12/07/2021 

Encaminhamento do Resultado Final da Consulta ao 
Conselho do CCS Até 13/07/2021 
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