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INSTITUTO DE FíSiCA $ 3' - Ruursos serão renhidos na Âsslstêítcia Académim

até às 15 horas clo dia 24-05-201 9, por meio do e-mail: ataac@
if.usp.bc e serão decididos pelo Diretol

Da votação e tatalizaçãü ele#õnica
Artigo 6' - A Assístê11cla Acadêruica encaminhará aos

eleitores, no dla 29-05-2019. em seu e-mail institucional. o

endereço eletrõnico do sistema de votação e a senha de acesso
[om a qual o eleitor padKá exercer seu voto no dia 30-05-201 9.
das 9h ãs ]7h

Artigo 7' - 0 sistema eletrõnico coi tabilizará ada voto.
assegurando-thp sigilo e inviolabilidade. ''

Artigo 8' -A Comissão Eleitoral, designada pelo Dlretoc será
composta pelo Presidente e dois mesários. esmlhldos dentre os
membros do corpo docente ou administrativo da Unidade.

$ 1' - A Assistência Académica providenciará em tempo
hábil. todo material necessário para a realização da eleição.

$ 2' - A eleição será acompanhada por uma Ata de aber-
tura e encerramento dos trabalhos, assinada pelos membros da
Comissão Eleitoral baseada no relatório emitido pelo sistema de
t'citação on-linfa Hellüs Voting da qual constara data da eleição,
número de eleitores e votantes, bem caldo quaisquer ocorrên
clãs que devam ser registradas.

$ 3' - Terminada a apuração, todo o material relativo à elei-
ção deverá ser enaminhado à Assistência Técnica Académica do

Instituto, que a mnservará pela menos durante 30 dias.
Artigo 9' : A eleição será toda realizada de modo ar)-fine

e. Kompallhada pela Assistência Académica e pela Comissã o
Eleitoral: dispensando o uso de umas físicas e local de votação

Parágrafo únim - 0 sewidor que não dispuser de com.
putagor. com acesso. à internet poderá dirigir-se à Assistência
Académica, a qual disponibilizará equipamento cam passo à
internet. durante o horáHú da votação

Artigo 10 - Não será permitido o vota por procuração.
Artigo ] T - A apuraçãa devera ser realizada Imediatamente

após o término da votação. pela Comissão Eleitoral.
Dosfesultados

Artigo 1 2 - A totaiização dos votos das eleições eletrànica e

convencional será divulgada [[o dia 31-05-2(11 9. às ] 5h. sendo

considerados eleitos os servidores técnicos e administrativos

os três mais votados, figurando copio suplentes os três mais
votados a seguia

g I' - Em aso de empate serão anotadas como critério de

desempate. sucessivamente:

1 - o maior tempo de serviço na USP;

11 - Q maior tempo de serviço na respediva categoria;
111 - o servidor mais idoso.

Ê 2' - Dos resultados da eielçãa cabe recurso, sem efeito

suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a pubiicacão dos
nomes dos eleitos no Diário Oficial. '

$ 3' -.O recurso a que se refere o parágrafo anterior será
apre1len.toda â Assistência Académica e decidido pelo Diretor.

Artigo 1 3 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos
pelo Dlretor

Antiga 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
pilbíiaçãc.

Portaria IF-8. de }2-4-20}9

Dispõe sobre a eielçào de 3 representantes das
:ervidares técnicas e administíathos e seus íespK-
Elvos suplentes unto à Congregação do instituto
de Física

O Diretor do Instituto de Fífia, da Universidade de São
Paula. considerando o disposto no aRígo 246-A do Regimento
Geral. baixa a seguinte Portaria:

Amigo l ' - A escolha de três representantes dos servidores
!étnicos e administrativos e seus respectivos suplentes junto à
Congregação. a que se refere o incisa iX da Arr. 4s do Estatuto

será realizada no dia 30-05-2D19. das 9 às 17h. por meio de

sistema eletrõnico de votação e tatalizaçãa de vato$ de acordo
[orn as regiam dos artigos 6' a 1 1 desta Portaria.

Parágrafo Único - Caracteriza excepcíonalidade. para os
termos mencionados no capot deste artigo:

a) e-tnail desatuallzada:

b) não recebimento da senha de votação vla e.-mail; ou
c) di$culdade de passo à Interno!

. .Artigo.2' . Os fepresentaíltes dos servidores técnicos e
adminlstfativos e seus respectivos suplente serão eleitos pelos
seus luares nledlante voto direto e secreto

Parág.rato única - Não poderá varar e ser votado(a) o(a)
senidorÍa) que, na data da eleição, estiver suspenso em razão de
ínfração disciplinar ou afastado de suas funções na Universidade
para exercer cargo, emprego ou furlção em órgão externo à LiSP.

Artigo 3' - O eleitor poderá votar em aiê três candidatos.
sendo um em cada categoria de nível Básica, Técnico e Superior

Da inscrição
Artigo 4' - O pedido de inscrição dos candidatas. formulada

através de reqliefimento do próprio interusado dirigido aa
Diretor do Instituto de Física. será rewbído na Assistência Aca-
démica, a partir da data de publicação desta Portaria até às 1 7h
clo dia 20-05-201 9, mediante declaração de que o candidato é
sewidor no exercício das suas funções.

$ 1' - A.declaração mencionada no capot deste artigo deve-
rá ser expedida pela Seção de Pessoal deste tnstituta

$ 2' - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos
pelo Diretor

. $ 3' -.A idem dos nomes.na..çédul? será definida por
sorteio a ser realizado no dla 21-05-2019. às 10 horas
Assistência Academia

Algo 5' Poderão votar e ser votados todos os Servidores
Técnicos e Administrativos da Unidade.

$ 1' - O servidor que far docente üu aluno da USP nãa
será elegível para a representação dos servidores não-docentes
garantido a direito de vota

$ 2'.- O quadro das caíldidatos insultos será divulgado na
página da Assistência Amdêmica {http://portal.if.usp.br/ataac}
e afixado no mural da Seção de Pessoal. às 15 horas do dla
21-0S-201g.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.
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