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EDITAL Nº 01/2021 – BELÉM (PA), 08/02/2021. 

 

O Diretor daFaculdade de Medicina do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Pará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o término do seu mandato, torna 

pública para conhecimento dos Docentes, Servidores Técnicos e Administrativos em Educação e 

Discentes desta Faculdade, a abertura do Processo de Eleiçãode Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Pará, com mandato de dois anos, para o biênio 2021/2022, sendo 

permitida uma recondução, e estabelece o Calendário de atividades para o Processo Eleitoral. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 - As inscrições dos candidatos a Diretor e Vice-Diretor, em uma mesma chapa, devem ser 

encaminhadas à Comissão Eleitoral, na secretaria da Faculdade de Medicina, através de Ofício 

contendo requerimento (anexo) preenchido e assinado, e os seguintes documentos: a) nomes dos 

integrantes da chapa; b) cargos de cada integrante, e anexados os seguintes documentos: cópia da 

Carteira de Identidade e comprovante de vínculo com a Instituição, para cada integrante da chapa. 

1.2 Poderão inscrever-se os docentes integrantes da Carreira de Magistério Superior da Faculdade de 

Medicina da UFPA, em efetivo exercício do cargo de Magistério Superior na referida faculdade,de 

acordo com regimento em anexo. 

 

II – DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

2.1 - Inscrição das Chapas: A inscrição dos candidatos será realizada das 09h00min às 12h00min e das 

14h00min às 16h30min horas a partir do dia 16/02/2021 até o dia 08/03/2021, na secretária da Faculdade 

de Medicina, acompanhadas de expressa concordância dos candidatos. 

 

2.2 - Eleição: Será realizada no dia 19 do mês de Março de 2021, seguindo instruções do regimento em 

anexo. 

 



2.3 – O voto será presencial ou on line pelo sistema da UFPA, dependendo da condições sanitárias 

vigentes, não sendo aceitos votos cumulativos, por procuração, em consulados ou embaixadas e por 

correio eletrônico ou outras mídias. 

 

2.4 - A apuração dos votos será processada publicamente por Junta Apuradora na Faculdade de Medicina 

imediatamente após o término da eleição. 

 

2.5. A homologação da mesma ocorrerá em Reunião Extraordinária do Conselho da Faculdade, a ser 

convocada pela Comissão Eleitoral. 

 

2.4. Publicação do Resultado Oficial:26/03/2021. 

 

2.5. Os trâmites referentes à referida eleição seguirão o cronograma abaixo: 

 

Publicação do Edital/Regimento Eleitoral                                       08/02/2021 
Impugnação das regras do Edital                                               09 a 11/02/2021 
Prazo para resposta às impugnações                                   12 a 15/02/2021 
Inscrição das chapas                                                   16/02/2021 a 

08/03/2021 
Divulgação da homologação das inscrições das chapas                   09/03/2021 
Interposição de recurso contra indeferimento de inscrição de chapas  10 e 11/03/2021 
Julgamento de recurso contra indeferimento de inscrição         12 a 15/03/2021 
Divulgação da listagem definitiva com nome dos votantes              15/03/2021 
Período de campanha dos candidatos                                        15 a 18/03/2021 
Eleição                                                                                               19/03/2021 
Publicação do resultado da eleição                                                    19/03/2021 
Interposição de recursos contra o resultado final da eleição     22 e 23/03/2021 
Julgamento dos recursos contra o resultado final da eleição    24 e 25/03/2021 
Publicação do resultado definitivo da eleição pública                      26/03/2021 
 

 

 

 

      
Silvestre Savino Neto 

Diretor da Faculdade de Medicina 
 


