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Prorrogação das inscrições para o Edital Simplificado nº 08/2021 que convoca consulta pública

para Escolha de Representante do Centro de Tecnologia na Comissão Permanente de Pessoal Docente

– CPPD Docente da Carreira de Magistério Superior.

O DIRETOR DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando que não houve inscrição até o prazo final para o recebimento das inscrições neste

edital estava previsto para o dia 01/04/2021;

Considerando que a PORTARIA ME Nº 3.776, DE 31 DE MARÇO DE 2021 que altera  a

Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, que divulga os dias de feriados nacionais e estabelece os

dias de ponto facultativo no ano de 2021, bem como Comunicado da UFPB sobre a referida Portaria –

https://www.ufpb.br/ufpb/contents/noticias/comunicado-urgente-ufpb-adota-feriado-nesta-quinta-feira-

01;

Decide prorrogar o prazo final das inscrições, projetando o seu término para o dia 06/04/2021;

Portanto passando a vigorar, o item 3, DAS INSCRIÇÕES, subitem 3.1, com o seguinte texto:

3.1. As inscrições serão das 0h1min até 23h59min do dia 05 a 06/04/2021.

No item  5, DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA VOTAÇÃO, subitem  5.1,  passa ter o seguinte

texto:

5.1. A eleição será remota, através do SIGEleição, no dia 20 de Abril de 2021, das 8 h às 17 h,

conforme estabelecido nos itens 4.1 e 4.3 deste Edital, exceto no caso de inscrição de apenas 01 (uma)

candidatura, conforme item 4.3.
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No item 7, CALENDÁRIO, PASSA A TER O SEGUINTE TEXTO:

PROCEDIMENTO DATA

Publicação do Edital 29/03/2021

Inscrição das candidaturas 05 a 06 /04/2021 

Homologação das candidaturas inscritas 07/04/2021

Pedido de impugnação das candidaturas – enviar para agp@ct.ufpb.br 08/04/2021

Publicação do resultado dos pedidos de impugnação das candidaturas 09/04/2021

Divulgação da lista nominal de votantes 15/04/2021

Prazo para pedido de impugnação da lista nominal de votantes 16/04/2021

Divulgação da lista nominal de votantes após recurso 17/04/2021

Data da votação 20/04/2021

Divulgação do resultado final 21/04/2021

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

João Pessoa, 01 de Abril de 2021.

Marcel de Gois Pinto
Diretor do CT/UFPB
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