UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Ciências Exatas
Comissão Eleitoral

COMISSÃO ELEITORAL DA PESQUISA
PARA ESCOLHA DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DO CCE
PARA O QUADRIÊNIO 2021/2025

Edital no 02-RETIFICADO, de 12 de fevereiro de 2021
A Comissão Eleitoral constituída para processar a Pesquisa à comunidade do Centro de
Ciências Exatas visando à escolha do Diretor e do Vice-diretor do CCE para o quadriênio
2021/2025, na forma da Resolução baixada pelo Conselho Departamental faz saber que,
em reunião realizada às 13 (treze) horas do dia 11 de fevereiro de 2021, foi homologada a
inscrição, com as candidaturas ao cargo de Diretor e Vice-diretor do CCE quadriênio
2021/2025, da chapa:

100% CCE com RENOVAÇÃO e EXPERIÊNCIA
Etereldes Gonçalves Júnior (Diretor)
Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro (Vice-diretor)

A comissão Eleitoral faz saber ainda que o prazo para interposição de recursos e
cancelamento de inscrição se encerra às 18 (dezoito) horas do dia 24 de fevereiro de 2021
(Art. 4o, § 5o: Será permitido o cancelamento de inscrição de chapa até às 18 (dezoito) horas da data fixada
pelo Calendário de Atividades do Anexo I, devendo ser solicitada por um dos membros da respectiva chapa
por e-mail institucional encaminhado à Secretaria do CCE/Ufes, direcao.cceufes@gmail.com),

conforme
previsto no Calendário de Atividades para o processo da Pesquisa, e que a publicação da
relação definitiva das chapas, modelo da cédula e o link da página da votação online,
http://votacao.ufes.br, (local virtual da Seção Eleitoral) será realizada até às 18 (dezoito)
horas do dia 01 de março de 2021.
Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2021
____________________________
Prof. Dr. José Alexandre Nogueira
Presidente da Comissão Eleitoral
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