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Paítaria IF-12/20. de 16-03-202ü

Dls;©esübíe a delQÜ dp {epfüseníant 5 düs sewi-
dues técnicos ç administrativos sws respectbns
syolmtps @nfo á (üílgr ? çêü ; aü: Ca /ho
íkõlc Àdministfativc dü InRibto de fis ca

O Diretaí da Instinto de Física da Univenldade de São
Paul, considerando o disposto no artigo 246-A do Regimento
Geral,baixa a seguinte

Pútlga la A escoilta de representantes dos sewÊdores éml
cos e administrativos e seus resppdvos suplentes junto à Con-
gregação e ao Conselho TécnicoAdminimativo. a que se refere a
incbo IX doArt. 45; incisa 5 do $2'. dü PM. 47. do Eitatuta: }ncisü
XIV da Art. S' € ÊncinVl} dü artigo 1 1 da Regimento do Instituto
de fisi(a. bem cama a incisa V dü Aft. 4a. da Regimento Geral
saá realizada no dia 17-04-2020. das 9 às 1 7h. Dor meio de
sistema eletrõnlco de votação e tntalizaçaa de votos. de acordo
com as regras dos áRiDos 6' a tl data Portaria.

A:tígo 2' Qs represenhn es dos servidores técnicos e admi-

nistrativos e seus respedivos suplentes serão eleitas pelas seus
pares mediante :.-ato direto e s«Feto

$t' Não poderá atar e ser votada o servidor ctue se encon-
trar afastado de suas funções para presbr serviços a órgão
eterno à Universidade de Sãa Paulo ou que estiver suspãsa
grn razão de Inflação dlsdplinaf

. $2' O servidor que for diante au aluno da USP nãa será
elegível para a repnsentação dos sewidores nãa...clwpnta.
garantich t} dimFto cie voto

Artigo 3' A fep?esentaçãü dos Sefüdüres aão docentes
ficará assim consãRlída

üês representantes e respectivos suplentes junto à

qua! o eíeitoí fFoderá exercem seu vota na dia 1 7-04-202a. das
9h às !7h.

Artigo 7' O sistema eletrõnico cürltabÊÊêzará wda voto.
asmgufando-lhe sigilo e Inviolabilidade

Arhgo 8' A Comissão Eleitoral. designada pelo DiretoE será
composta pelo ?residente e das mesárias. e alhadas dentre os
membros da corpo docente ou administrativa da Unidade.

$l ' A Assistência Acaclêmica providenclará ml teEupo hábil.
todo material necessáHo para a walinção da eleição.

$2' A eleição nfá acompanhada por uma A6 de ab«tuta
e enceKamerlto dos &abalfios, assinada pelos mimbiÕi"Üã
Comissão Eleitoral baseada nü relatório emitido pelo sistema de
vata$o on-!ine Heliüs Voüng da qual consHrá data da eleição
número de eleitaíes e votantes, bem como quaisquer omrrên-
cias que devam ser registadas.

Artigo 9' A eleição será integnlmente realizada cfe modo
on-fine e acompanhada pela Assbtência Académica e pela
Comissão Eleitoral. dispensando o uso de umas $sicas e locais
de vobcão

Paíégrafo único - O s.ewidor que não dispuser de corri
putadoí cam acesso à Internet poderá dirigir-se à Assbtência
Académica. a qual disponibilizará equipamento com aces$a à
internet. durante o horária da vntaçãc;

Artigo l D Não wrá permitido o gato por procuração
Adira l t A apuraçao devera ser realizada imeüatamente

aras ü têmllna da rotação, pela Comissão EleitofaE.
Dosíesukadcs

Artigo }2 A tütalização dos votos SKá divulgada no dia
17-a4-2020, após a apuração

Artigo. 1 3 Serão mnsidendos eleitos junto ã Congregação,
os 03 ser'/Idorn técnicos e adminisüaü\-Js mais -/atados, ügu,
Fardo como suplentes os 03 mais v(idos d seguir.

Artigo 14 Será unsiderada eleito iuntu ao Conselho
Técnico-Administrativo. o se rvidor técnico e administrativo mais

votado.figurando mmo suplente D mais votado a seguir.
$ 1' Dos resultados da eleição cabe recurso. sem efeito

suspensiw. no prazo de üês dias úteb após a publicação das
nomes dos eleitos na Biár o Qfidai

$ 2' O ruurso a que se refere Q parágrafo anterior será
apresentado à Diretoria e decidida pelo Diretof

Artigo 15 Qs rasos amissas nesta PaMria serão rewlvídos
pela Diretor.

Amuo t6 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

ÍREPUBLICADO POR TER SAÍDO COM iNCORRECÕES.)

Congregação:
2} um representante e respectivo suplente junto aa

Conselho Técnico Administrativo(CÍA);
Artigo 4' O eleitor poderá votar em atá três candidatas para

! Congregação. sendo um em cada categoria de nível Básico
Técnico e Superior e em apenas um candiilato para o Conselho
T&ilica AdminisErativü.

[)a inscrição

Artigo 5' O pedido de inscrição das ndidatas, fümuiada
através tle requertínmto do própria interessado 'dirigido ao
Diretor do Insti ta de física, será recebida nõ Assis@ncia Am-
dêmica. a partir da data de publicação desta Portaria até às 1 7h
da dia 30-03:2020. acompanhado de declaração expedida pela
Senão Pessoal desse Instituto. de que o candidata é'servidor nü
pxera'cio das suas funções

$l' Os pedidas de inscrição que esüvefem de acordo cam
as normas estabelecidas por esta Parada serão deferidos pela
Diretor

$2'A ordem dos nomes na cédula será de$nida pür sorteio
a ser realizado no dia 31-03-2020. às l t horas, na Itssistência
Académica

.$3' O quacirc.dos.andidatm inKritos suá divulgado na pági
na da Asbtênaa Aca(iêmka (tltlplfpcrül.üusp.bí/aiaac} e afixado
m mural da Seção de hssoal. ãs IS horta d© ilha 3}-03.2020

$4' Recursos serão recebidas na Assistência Académica aÍé

às 1 5h do dia 03-04-2020, por nlelo do e-mail: ataac@if.usp.bt
e saião decididos pelo Dintür

Da /oração e totalizaçãa eleüõnÊca
Algo 6' A Assistênda Académica encaminhará aüs eleito-

res, no .dia 1 6-04-2ü20..em seu e-mail institucÊanal. o endueço
eletrânito da sistema de votação e a senha de acesa com a

Divulgar amplamente

Juntarão processo

Mana Madalena Salgado Bermudez Zeitum
Assistente Técnico Acadêmico
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