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EDITAL Nº 10/2021/CIS

Processo nº 23087.009146/2021-46

A Comissão, constituída conforme Portaria nº 972/2021, de 11 de junho de 2021, no uso de
suas atribuições legais, faz saber e CONVOCA os servidores Técnico-Administrativos em
Educação do quadro de pessoal da UNIFAL-MG, em efetivo exercício, para a eleição de
membros da Comissão Interna de Supervisão - CIS do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação.

 

1. DAS VAGAS:

03 (três) representantes dos servidores Técnico-Administrativos em Educação.

 

2. DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão realizadas de forma individual, por meio do preenchimento do
formulário "Requerimento de Inscrição - Eleição" disponível no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI - UNIFAL-MG, preenchido, assinado eletronicamente, e enviado via
SEI à Comissão Eleitoral CIS (unidade no SEI: COMISSAO-972-2021);

Período: de 21 a 24 de junho de 2021;

Local e Horário: SEI - de 0:01h do dia 21/06/2021 às 23:59h do dia 24/06/2021.

 

3. DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS:

Dia: 25 de junho de 2021, no endereço eletrônico https://www.unifal-mg.edu.br/cis, e
por e-mail enviado aos servidores Técnico-Administrativos em Educação.

 

4. DO PLEITO:

Dia: 29 de junho de 2021;

Horário e Local: 08:00h as 23:59h. A votação será efetuada por meio de sistema
eletrônico disponibilizado pela UNIFAL-MG, com link, login e senha a serem enviados
por e-mail aos possíveis votantes no dia do pleito, antes do horário de abertura da
cabine eletrônica de votação. As instruções para votação devem ser consultadas por
todos no link https://www.unifal-mg.edu.br/eleicoes/.
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5. DA APURAÇÃO:

Período: 30 de junho de 2021;

Local: no sistema eletrônico disponibilizado pela UNIFAL-MG  a partir das 10h.

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

O resultado será divulgado a partir das 17h do dia 30 de junho de 2021 no endereço
eletrônico https://www.unifal-mg.edu.br/cis, e por e-mail enviado aos servidores
Técnico-Administrativos em Educação.

 

Alfenas, 18 de junho de 2021.

 

Cristina Mára Esposito
Presidente da Comissão Eleitoral CIS

Documento assinado eletronicamente por Cristina Mára Esposito, Técnico
Administrativo em Educação, em 18/06/2021, às 14:20, 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.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0533468 e o código CRC E6EDDDEB.

 

Referência: Processo nº 23087.009146/2021-46 SEI nº 0533468
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