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TERMO ADITIVO

Processo nº 23282.004403/2021-47
  
1º TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 06/2021/IEDS - PROCESSO ELEITORAL PARA
COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE
ENGENHARIA DE ENERGIAS

 

O DIRETOR DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
de acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, e no uso de suas atribuições
legais estatutárias, torna público para a comunidade universitária e demais
interessados o 1º termo aditivo ao processo eleitoral para Coordenador e do Vice-
Coordenador do Colegiado do Curso de Engenharia de Energias, sob o cuidado da
comissão receptora e escrutinadora, designada mediante a Portaria Nº
06/2021/IEDS, de 06 de abril de 2021, conforme rege o presente Edital. 
 

Em 1. DAS INSCRIÇÕES

Item 1.1. 

Onde se lê:  

1.1. Poderão se inscrever como candidatos à função de Coordenador e/ou Vice-
coordenador os servidores docentes pertencentes ao quadro efetivo da Carreira do
Magistério Superior desta Universidade, portadores do título de doutor, em regime de
dedicação exclusiva, que SEJAM PROFESSORES COM ATUAÇÃO NO CURSO DE
ENGENHARIA DE ENERGIAS e que tenham, no mínimo, 03 (três) anos de experiência
no magistério superior. (art. 4º, itens I, II, III e IV, da Resolução
nº15/2011/CONSUNI).
 

Leia-se:

1.1. Poderão se inscrever como candidatos à função de Coordenador e/ou Vice-
coordenador os servidores docentes pertencentes ao quadro efetivo da Carreira do
Magistério Superior desta Universidade, portadores do título de doutor, em regime de
dedicação exclusiva, que SEJAM PROFESSORES LOTADOS NO INSTITUTO DE
ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (IEDS) e que tenham, no mínimo,
03 (três) anos de experiência no magistério superior. (art. 4º, itens I, II, III e IV, da
Resolução nº15/2011/CONSUNI).

 
Termo Aditivo IEDS 0264690         SEI 23282.004403/2021-47 / pg. 1



 

Item 1.3. 

Onde se lê:  

1.3.    O registro de candidatura poderá ser realizado pelo candidato entre os dias 8 e
16 de abril de 2021, através do endereço eletrônico (ieds@unilab.edu.br), contendo a
seguinte sugestão de assunto: "Registro de Candidatura - Edital Nº 06/2021/IEDS", e
anexando a Ficha de Registro de Candidatura (Anexo I), devidamente preenchida e
assinada.

 

Leia-se:

1.3.    O registro de candidatura poderá ser realizado pelo candidato entre os dias 8 e
16 de abril de 2021, sendo que no último dia (16/04/2021) a inscrição se encerra às
14h, através do endereço eletrônico (ieds@unilab.edu.br), contendo a seguinte
sugestão de assunto: "Registro de Candidatura - Edital Nº 06/2021/IEDS", e
anexando a Ficha de Registro de Candidatura (Anexo I), devidamente preenchida e
assinada.

 

Item 1.4. 

Onde se lê:  

1.4.    Para a(s) função(ões) que não houver registro de candidatura no processo
eleitoral de que trata este edital, serão considerados candidatos todos os docentes
do curso de Engenharia de Energias, lotados no IEDS, desde que atendidos os
requisitos de elegibilidade (item 1.1 e subitens 1.1.1 e 1.1.2 deste edital).

 

Leia-se:

1.4.    Para a(s) função(ões) que não houver registro de candidatura no processo
eleitoral de que trata este edital, serão considerados candidatos todos os docentes
lotados no IEDS, desde que atendidos os requisitos de elegibilidade (item 1.1 e
subitens 1.1.1 e 1.1.2 deste edital).

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE LEITE MAMEDE,
DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 15/04/2021, às 11:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0264690 e o código CRC 6307CD6D.

Referência: Processo nº 23282.004403/2021-47 SEI nº 0264690
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