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Edital 002/2020 – Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral do Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – UERN, nomeada pela Portaria nº 006/2020–CaC/UERN, no uso de suas atribuições
legais, considerando o Estatuto e o Regimento Geral da UERN, a Resolução nº 15/2013CONSUNI e o Edital nº 001/2018 – Comissão Eleitoral, torna público, pelo presente Edital, o
nome e qualificação de candidatos que deram entrada com requerimento para o registro de
candidatura no Processo Eleitoral para a composição de lista para escolha de Diretor(a) e
Vice-Diretor(a) do Campus Caicó.
1. DA INSCRIÇÃO

1.1. Registrou-se as seguintes inscrições para o cargo de Diretor(a):
Nome

Matrícula

Shirlene Santos Mafra Medeiros

03818-0

1.2. Registrou-se as seguintes inscrições para o cargo de Vice-Diretor(a):
Nome

Matrícula

Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais

05399-6

Fernando José de Oliveira Nóbrega

08020-9

2. DAS IMPUGNAÇÕES

2.1. Caberá a quaisquer dos eleitores, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, imediatamente
posteriores à publicação do Edital do pedido de registro de candidato, impugná-lo em peça
fundamentada e dirigida à Comissão Eleitoral.
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2.2. Da impugnação, deverão constar, desde já, todas as provas necessárias à comprovação do
alegado ou a indicação de outros meios probatórios a serem carreados aos autos do processo
até o encerramento do prazo de apresentação de defesa.
2.3. Ao impugnado, ser-lhe-á facultado apresentar defesa, por meio de petição fundamentada
e acompanhada dos documentos necessários, no prazo de 2 (dois) dias subsequentes.
2.4. As impugnações apresentadas em período posterior ao prazo do Cronograma das
Impugnações serão consideradas intempestivas, pelo que se sujeitam ao indeferimento, de
plano.
2.5. A Comissão Eleitoral, após julgados os processos de impugnação, homologará as
inscrições e divulgará, por Edital e no âmbito da UERN, todos os deferimentos de registro de
candidatura.
3. DO CRONOGRAMA DAS IMPUGNAÇÕES

Atividade

Data/Meio

Impugnação do pedido de registro de

Data: de 03 a 08/06/2020

candidatura

Meio: E-mail para caico@uern.br
Data: 09 e 10/06/2020

Defesa de candidato

Meio: E-mail para caico@uern.br

Lançamento do Edital com inscrições deferidas.

18/06/2020
Caicó – RN, 02 de junho de 2020.

TNS Ilana Jozi Pereira Dutra

André Igor de Carvalho Freire
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