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ATA DA SESSÃO DE APURAÇÃO DOS VOTOS REFERENTE À

COMPOSIÇÃO DO CONAD

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2015, às 15hOOmin, reuniu-se a Comissão,

constituída pela Portaria Interna n° 52 de 09 de outubro de 2015, pelos membros infra-

assinados, para proceder com o processo de escolha dos membros do CONAD, objeto do

processo n.° 23334.000578/2015-84, Edital n° 26/2015. O presente processo eleitoral foi

divulgado através de publicação nos e-mails e site institucionais. A comissão deu início as

votações as 08 h, encerrando as 15 h. Compareceram 35 (trinta e cinco) votantes dos 47

(quarenta e sete) docentes cadastrados no quadro de pessoal ativo permanente. As

apurações dos votos foram iniciadas as 15h20min, conforme estabelecido no item 8.7 do

Edital já mencionado alhures. Tendo 33 (trinta e três) votos válidos, 02 (dois) nulos e 00

(zero) em branco. Sendo 6 (seis) votos para o Candidato n° 01 - Gutto Monzelle Rios

Marques, SIAPE n° 1800132; 9 (nove) votos para o Candidato n° 02 - Joselito da Silva

Bispo, SIAPE n° 17858488; 18 (dezoito) votos para o Candidato n° 03 - Kátia de Fátima

Vilela, SIAPE n° 1073449. Desta forma, temos a seguinte classificação, Candidato n° 03 -

1° Lugar, Candidato n° 02 - 2° Lugar, Candidato n° 01 - 3° Lugar. Estando os 1° e 2°

lugares aptos a ocuparem as vagas de titulares e o 3° lugar apto a ocupar a vaga de

suplente no Conselho de Administração - CONAD. Concluída esta fase e nada mais

havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a lavratura desta ata, as 15h30min, que

após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, ficando desde

já os autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será extratada e afixada no

mural de ampla visualização do Campus e nos autos do processo, para conhecimento dos

interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a [ei. Jt


