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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

 

RETIFICAÇÃO EDITAL 001/2021

A Comissão Eleitoral instituída pela Portaria FAMMUC nº 06, de 26 de janeiro de 2021 para coordenar o processo eleitoral que elegerá o Coordenador e Vice-
Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina do Mucuri, comunica alterações na sua composição e no cronograma da processo eleitoral, a saber:  

Onde se lê:

7.DA VOTAÇÃO

7.1. A eleição será realizada no dia 16/02/2021, de 8:00 às 17:00 h, pela plataforma eVoto/ICT/UFVJM, que poderá ser acessada através de um link enviado via e-
mail para cada votante, que terá login e senhas únicos para a votação.

Leia-se:

7.DA VOTAÇÃO

7.1. A eleição será realizada no dia 18/02/2021, de 8:00 às 17:00 h, pela plataforma eVoto/ICT/UFVJM, que poderá ser acessada através de um link enviado via e-
mail para cada votante, que terá login e senhas únicos para a votação.

 

Onde se lê:

9.DA DIVULGAÇÃO E RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO

9.2. Recursos à Comissão Eleitoral, referente ao resultado das eleições, poderão ser submetidos  das 12:00 h do dia 17/02/2021 às 12:00 h do dia 18/02/2021.

Leia-se:

9.DA DIVULGAÇÃO E RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO

9.2. Recursos à Comissão Eleitoral, referente ao resultado das eleições, poderão ser submetidos  das 12:00 h do dia 19/02/2021 às 12:00 h do dia 20/02/2021.

 

Onde se lê:

10.HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

10.1 O resultado final da eleição será encaminhado até dia 19/02/2021 ao Colegiado do Curso para homologação, divulgação e outras providências.

Leia-se:

10.HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

10.1 O resultado final da eleição será encaminhado até dia 23/02/2021 ao Colegiado do Curso para homologação, divulgação e outras providências.

 

Conforme as alterações acima, passa a vigorar o cronograma abaixo em subs�tuição ao constante no ANEXO 1 do Edital 001/2021:

 

CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO PARA COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI (FAMMUC/UFVJM)

 

PERÍODO EVENTO

05/02/2021 Lançamento do edital
Local: e-mail ins�tucional e página da Fammuc

05 a 09/02/2021 (até 12:00) Prazo para a inscrição das chapas
Via e-mail: comissaoeleitoral.fammuc@ufvjm.edu.br

09/02/2021 (17:00 h)
 

Deferimento das inscrições pela Comissão Eleitoral
Local: e-mail ins�tucional e página da Fammuc

10/02/2021 (até 14:00 h) Prazo para recurso referente ao deferimento das inscrições

10/02/2021 (17:00 h)
Divulgação dos resultados dos recursos, caso haja

Homologação dos registros das candidaturas
Local: e-mail ins�tucional e página da Fammuc

11/02/2021 Envio da lista de votantes e chapas inscritas para os gestores do sistema e-Voto
18/02/2021 (8:00 – 17:00 h) Votação pelo sistema e-Voto

19/02/2021 (até 12:00 h) Divulgação do resultado da votação pela Comissão eleitoral
Local: e-mail ins�tucional e página da Fammuc

19/02/2021 (após 12:00 h) a 20/02/2021 (até 12:00 h) Prazo para recurso referente ao resultado da votação
22/02/2021 (12:00 h) Análise e divulgação dos resultados dos recursos ao resultado da votação, caso haja.

23/02/2021 Encaminhamento do resultado final ao Colegiado para homologação e divulgação
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Teófilo Otoni, 12 de fevereiro de 2021

 

 

COMISSÃO ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por Ana Candida Araujo e Silva, Servidor, em 12/02/2021, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0283994 e o código CRC 17BD08CE.

Referência: Processo nº 23708.000169/2021-31 SEI nº 0283994

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

