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ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR 
DO COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA 

ONDE-SE LÊ: 

2) DOS CANDIDATOS/INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS

a) Poderá ser candidato todo professor ou servidor técnico-administrativo efetivo que 

esteja em pleno exercício de suas atividades e que não esteja exercendo o cargo por 

mais de 04 (quatro) anos consecutivos;

3) COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS: 

a) Cada chapa será composta por um membro titular e um membro suplente, sendo 

identificada por ordem de inscrição de cada curso/servidor. 

5) DA VOTAÇÃO 

d) A votação dar-se-á por voto direto, manual e secreto, por meio de cédulas de papel 

confeccionada pela Comissão Eleitoral. O eleitor assinalará um X no retângulo em 

branco, diante da chapa (candidatos) de sua preferência e depositará seu voto na urna; 

6) DA APURAÇÃO 

f) Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples de votos, não computados 

os votos brancos e os nulos. 

LEIA-SE:

2) DOS CANDIDATOS/INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS

a) Poderá ser candidato todo professor ou servidor técnico-administrativo efetivo que 

esteja em pleno exercício de suas atividades;



3) COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS: 

a) Cada chapa será composta por um membro titular e um membro suplente, ambos do 

mesmo curso ou segmento(professor/servidor) sendo identificada por ordem de 

inscrição de cada curso/servidor. 

5) DA VOTAÇÃO 

d) A votação dar-se-á por voto direto, manual e secreto, por meio de cédulas de papel 

confeccionada pela Comissão Eleitoral. O eleitor assinalará um X no retângulo em 

branco, diante da chapa (candidatos) de sua preferência e depositará seu voto na urna, 

devendo este votar em chapa composta por membros do seu curso ou segmento 

(professor ou servidor); 

6) DA APURAÇÃO 

f) Serão consideradas eleitas as chapas que obtiverem maioria simples de votos, por 

curso e segmento (professor/servidor) não computados os votos brancos e os nulos. 

Teresina - PI, 20 de agosto de 2021

Prof. Francisco Edinaldo Pinto Mousinho

Diretor do CTT/UFPI
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