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PORTARIA IQSC 1827/2022

Dispõe sobre a eleição de representante dos
servidores técnicos e administrativos e respectivo
suplente junto ao Conselho Técnico-Administrativo do
/QSC.

Hamilton Varela, Diretor do Instituto de Química de São Carlos da Universidade
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo
47, parágrafo 2° do Estatuto da USP, bem como os artigos 234 e 235 do Regimento
Geral da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:

Artigo 1° - A eleição para escolha de 01 (um) representante dos servidores
técnicos e administrativos do IQSC e respectivo suplente junto ao Conselho Técnico-
Administrativo deste Instituto, processar-se-á no dia 17 de novembro de 2022 (quinta-
feira), das 8h30min às 16h30min, por meio de sistema eletrônico de votação.

DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

Artigo 2° - O pedido de inscrição, formulado por meio de requerimento
assinado e dirigido ao Diretor, será recebido pelo e-mail da Assistência Técnica
Académica, acad@iqsc.usp.br a partir da data de divulgação desta Portaria, até às 17
horas do dia 07 de novembro de 2022 (segunda-feira).

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 08 de
novembro de 2022 (terça-feira), no sítio da Unidade, a lista dos pedidos de inscrição
deferidos, assim como as razões por eventual indeferimento.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÁO ELETRÕNICA

Artigo 3° - Poderão votar e ser votados, pelo voto direto e secreto, todos os

servidores técnicos e administrativos do IQSC.
§ 1° - Não será privado do direito de votar e ser votado o servidor que se

encontrar em férias ou afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de salário, se
estiver prestando serviço em outro órgão da Universidade.

§ 2° Não poderá votar e ser votado o servidor que se encontrar afastado de
suas funções para prestar serviços a órgão externo à Universidade de São Paulo ou
que estiver suspenso em razão de infração disciplinar.

§ 3° - O servidor que for docente ou aluno da USP não será elegível para a
representação dos servidores não-docentes, garantido o direito de voto.

§ 4° - Não será permitido o voto por procuração.

Artigo 4° - A Assistência Académica do IQSC encaminhará aos eleitores, no
dia 16 de novembro de 2022 (quarta-feira), em seu e-mail, o endereço eletrônico do
sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.
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Artigo
5° - As cédulas conterão os nomes dos candidatos elegíveis, em ordem alfabética.

Artigo 6° - Cada eleitor poderá votar em apenas uma representação.

Artigo 7° - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe o
sigilo e a inviolabilidade.

Artigo 8° - A totalização dos votos será divulgada imediatamente após o
encerramento das apurações.

Artigo 9° - Serão considerados eleitos os servidores mais votados, figurando
como suplente o mais votado a seguir.

Parágrafo único - Em caso de empate serão adotados sucessivamente os
seguintes critérios de desempate:

l - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
Ill - o servidor mais idoso.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 10 - Terminada a apuração, todo o material relativo à eleição, será
encaminhado à Assistência Técnica Académica, que o conservará por 30 (trinta) dias.

Artigo 11-0 mandato da representação a que se refere o artigo 1° será de 2
(dois) anos, admitindo-se reconduções.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, de plano, pelo
DiretordolQSC.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na presente data, revogando-se as
disposições em contrário.

São Carlos, 03 de outubro de 2022.

^
lamilton Varela

Diretor

Registrado às fls. 06 a 07 cio'livro XXIV

'\.^
Eliana A Barion.Vidal
Assistente Técnico Académico
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Exmo. Sr.

Prof. Dr. Hamilton Varela

Diretor do Instituto de Química de São Carlos da
Universidade de São Paulo

Eu, __, abaixo assinado, servidor
técnico e administrativo deste Instituto, número funcional , venho

requerer minha inscrição como candidato(a) à eleição para representante dos

servidores técnicos e administrativos e respectivo suplente junto ao Conselho Técnico-

Administrativo do IQSC/USP, nos termos da Portaria IQSC 1827/2022 de 03 de

outubro de 2022.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

São Carlos, _ de _ de 2022.

Assinatura


