UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTOS
COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL

EDITAL Nº 003/2018-CCPE/CEUNES – INSCRIÇÃO DE MESARIOS
Considerando o que dispõe a Resolução nº. 003/2018 – CEUNES/UFES que estabelece normas
eleitorais visando à indicação de nomes que comporão a lista tríplice para escolha de Diretor e
Vice-Diretor do CEUNES/UFES.
Considerando que o processo eleitoral dar-se-á em 20 de junho de 2018.
Considerando o que dispões o Parágrafo Único do Art. 36 da Resolução nº. 003/2018 –
CEUNES/UFES que concede aos servidores Técnicos-administrativos em Educação, membros
das Seções Eleitorais, abono de 1(um) dia de trabalho, a ser usufruído após as eleições, mediante
apresentação de declaração emitida pela Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral.
Considerando que cada Seção receptora de votos deverá conter 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice
- presidente, 1 (um) Secretário e 01 (um) Mesário, em cada turno, e que cada Seção possuirá 03
(três) turnos de trabalho subsequentes.
Informamos que estarão abertas as inscrições para mesários do dia 28/05 a 11/06 de 2018, no
site do Centro Universitário Norte do Espírito Santos (CEUNES), conforme documento anexo:

São Mateus 25 de maio de 2018.

Keydson Quaresma Gomes
Presidente da Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTOS
COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA ELEITORAL

ANEXO DO EDITAL N° 003/2018-CCPE/CEUNES – INSCRIÇÃO DE MESARIOS
Convocação de voluntários para compor as mesas receptoras de votos do processo eleitoral,
visando à indicação de nomes que comporão a lista tríplice para escolha de Diretor e Vice-Diretor
do CEUNES/UFES, para o quadriênio 2018-2022.
DATA DA ELEIÇÃO: 20 de junho de 2018
LOCAIS DAS SEÇÕES DE VOTAÇÃO:
Seção 01: Eixo 01 – Prédio de salas de aulas
Seção 02: Eixo 03 – Prédio de salas de aulas
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS SEÇÕES ELEITORAIS:

 CEUNES: das 08h às 20h, sendo:
 1º Turno de trabalho: das 08h às 12h
 2º Turno de trabalho: das 12h às 16h
 3º Turno de trabalho: das 16h às 20h
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Os servidores técnico-administrativos que participarem como membros das mesas
receptoras receberão 01 (um) dia de trabalho abonado após as eleições, conforme
disposto na Resolução nº. 003/2018-CEUNES/UFES.
b) As inscrições para mesário deverão ser realizadas no site www.ceunes.ufes.br, no
menu “Editais”, “EDITAL N° 003/2018-CCPE/CEUNES – INSCRIÇÃO DE
MESARIOS” das 8:00 horas do dia 28/05/2018 até às 23:59 horas do dia
11/06/2018.
c) O critério para a seleção de mesário será de acordo com o horário de efetivação da
inscrição no sistema.
d) Os mesários selecionados receberão um email de convocação para reunião
orientativa para atuação nas seções eleitorais.
e) Nenhuma refeição será fornecida pelo CEUNES/UFES.

