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Edital 002/2020 – CE/DFi 

 

A Comissão Eleitoral para escolha de Chefe e Subchefe do Departamento de 

Filosofia, Campus Caicó/UERN, nomeada pela Portaria nº 005/2020 – CaC/UERN, no uso 

de suas atribuições legais, considerando o Art. 29 do Estatuto da UERN, o Art. 50, Incisos I 

e XIX do Regimento Geral, a Resolução n. 15/2013-CONSUNI, torna público, pelo presente 

Edital, os nomes e qualificação dos candidatos que deram entrada com requerimentos para 

o registro de candidatura no Processo Eleitoral para escolha de Chefe e Subchefe do 

referido Departamento Acadêmico. 

 

1 DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Foram registrados os/as seguintes candidatos/as à função de Chefe de Departamento: 

NOME: Marcos Érico de Araújo Silva 

END.: R. Pe. Itan Pereira da Silva N° 38 

BAIRRO: Paraíba 

CIDADE: Caicó UF RN 

TEL.: - CEL.: (84) 99612-0702 

MATRÍCULA: 12.266-1 NÍVEL: Professor Adjunto IV 

CPF: 007.923.104-70 RG: 2.162.221 – SSP/PB 

 

1.2 Não houve registro de candidatos/as à função de Subchefe de Departamento. 

 

2. DAS IMPUGNAÇÕES 

 

2.1. Caberá a quaisquer dos eleitores, no prazo de 01 (um) dia útil, imediatamente posterior 

à publicação do edital do pedido de registro de candidato, impugnar o pedido de registro em 

peça fundamentada e dirigida à Comissão Eleitoral por meio do e-mail dfi.caico@uern.br, 

conforme subitem 1.4.1 do Edital 001/2020-CE/DFi. 
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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 úteis 

subsequentes, conforme subitem 1.4.1 do Edital 001/2020-CE/DFi. 

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 na página eletrônica do Departamento de Filosofia 

(http://caico.uern.br/dfi/), todos os deferimentos de registro de candidatura. 

 

3. DO CRONOGRAMA DAS IMPUGNAÇÕES 

 

Atividade Data Horário 

Impugnação do pedido de registro de candidatura 19/05/2020 09:00 às 15:00 

Defesa de candidato 20 e 21/05/2020 09:00 às 15:00 

Lançamento do Edital com inscrições deferidas. 21/05/2020 - 

 

Caicó-RN, 18 de maio de 2020. 

 

 

 
 

Prof. Marcos de Camargo von Zuben 
Presidente da Comissão Eleitoral 
Portaria nº 05/2020-CaC/UERN 

 
 

TNM Dora Régia Azevedo de Medeiros 
Secretária da Comissão Eleitoral 
Portaria nº 05/2020-CaC/UERN 
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