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Edital 002/2021 – Comissão Eleitoral/DFI
A Comissão Eleitoral do Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte – UERN, nomeada pela Portaria-SEI nº 332, de 09 de setembro de 2021, no uso de suas
atribuições legais, considerando o Estatuto, o Regimento Geral da UERN, a Resolução nº
14/2020-CONSUNI e o Edital 001/2021 – Comissão Eleitoral/DFI, 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 escolha do Subchefe(a) do Departamento de Filosofia
do Campus Caicó.

1 DAS INSCRIÇÕES

1.1. Registrou-se as seguintes inscrições para o cargo de Subchefe(a):
Nome
Benjamim Julião de Góis Filho

Matrícula

Nível/Lotação

8056-0

Professor Adjunto II/ Departamento de
Filosofia – Campus Caicó

2 DAS IMPUGNAÇÕES

2.1. Qualquer eleitor poderá, no prazo de três dias úteis, apresentar, perante a Comissão Eleitoral,
impugnação fundamentada ao pedido de registro de candidato, juntando os documentos que
entender

necessário

e

até

duas

testemunhas,

a

ser

enviada

para

o

e-mail

comissao.dfi.caico@uern.br.
2.2. Ao impugnado, no prazo de três dias úteis, contados de sua notificação, será facultado
apresentar defesa, juntar documentos e arrolar até duas testemunhas, a ser enviada para o e-mail
comissao.dfi.caico@uern.br.
2.3. Transcorrido o prazo de defesa, com ou sem apresentação, a Comissão Eleitoral marcará
audiência de instrução em até três dias, oportunidade em que colherá os depoimentos dos
interessados e das testemunhas arroladas.
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2.4. Concluída a instrução, os interessados devem apresentar suas alegações finais de forma oral,
sendo garantido o prazo de quinze minutos para cada parte.
2.5. A Comissão Eleitoral decidirá sobre a impugnação em até dois dias.
2.6 Após julgados os processos de impugnação, a Comissão Eleitoral 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
Impugnação do pedido de registro de candidatura

DATA
20, 21 e 22/10/2021

Homologação e lançamento de Edital com inscrições deferidas

05/11/2021

Caicó - RN, 19 de outubro de 2021.

Prof. José Francisco das Chagas Souza

TNM Silvanilton Araújo de Oliveira

Presidente da Comissão Eleitoral
Portaria-SEI nº 332, de 09 de setembro de 2021

Secretário da Comissão Eleitoral
Portaria-SEI nº 332, de 09 de setembro de 2021
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