
SINDICATO DOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS DA UNIFAP 

EDITAL Nº 001/2021 – COMISSÃO ELEITORAL  

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO SINSTAUFAP; 

E COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO – CIS/UNIFAP 

  
 

  A comissão eleitoral indicada em Assembleia Geral convocada pelo Sindicato dos Servidores Técnico-

Administrativos em Educação da Universidade Federal do Amapá (SINSTAUFAP), em 24 de setembro de 2021, de 

acordo com o que estabelece o Estatuto da entidade sindical – CONVOCA OS AFILIADOS (ATIVOS E 

APOSENTADOS) PARA AS ELEIÇÕES que definirão a nova composição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 

do SINSTAUFAP, para mandato de 02 anos (2021 e 2023); CONVOCA, ainda, TODOS OS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO COM VÍNCULO INSTITUCIONAL REGULAR (ATIVOS E 

APOSENTADOS) PARA A ELEIÇÃO que definirá a composição da Comissão Interna de Supervisão (CIS) da carreira 

do Plano de Carreira dos Servidores Técnico Administrativos em Educação instituído pela Lei 11.091/2005, para 

mandato de 02 anos (2021 e 2023).  

DAS ELEIÇÕES 

Art. 1º Aos interessados que satisfizerem as exigências do presente Edital, ficam abertas as inscrições para Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP e Comissão Interna de Supervisão (CIS) UNIFAP, cujos eleitos terão 

mandato de 02 (dois) anos.  

Art. 2º A eleição será norteada pelos princípios gerais da democracia, do direito à divergência e da igualdade de 

condições para os concorrentes.  

Parágrafo Único – Todos os atos pertinentes ao processo eleitoral que não se revestirem das premissas contidas no 

caput deste Artigo são nulos de pleno direito. 

Art. 3º As eleições realizar-se-ão dia 19 de outubro de 2021. 

§1º O escrutínio dar-se-á pelo voto secreto, universal, direto e virtual, no formato telepresencial dos sindicalizados do 

SINSTAUFAP e dos servidores técnicos-administrativos da UNIFAP; 

§2º O voto virtual, no formato telepresencial, dar-se-á através da montagem de mesas virtuais de identificação, na qual 

o votante identificar-se com documento e, no caso de não constar da lista, apresentar comprovante de sindicalização ou 

de vínculo institucional para eleição da CIS, e só então receberá um link para a votação, que deve acontecer em um 

período de até 10 minutos. 

§3º Havendo a inscrição de apenas 01 (uma) chapa para a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do 

SINSTAUFAP e 01 (uma) chapa para eleição da Comissão Interna de Supervisão (CIS) UNIFAP, o processo eleitoral 

se dará por aclamação em Assembleia Geral virtual, a ser convocada com 72h de antecedência pela comissão eleitoral, 

com pauta única e exigência de quórum mínimo de 5% dos afiliados, para eleição do SINSTAUFAP, e 5% dos servidores 

técnicos-administrativos da UNIFAP  com vínculo regular, para eleição da CIS. 

DOS ELEITORES 

Art. 4º São eleitores aptos a votar:  

I) Todos os servidores técnicos-administrativos sindicalizados ao SINSTAUFAP até a data de publicação do presente 

Edital, para as eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP;  

II) Todos os servidores técnicos-administrativos com vínculo institucional à UNIFAP até a data de publicação do 

presente Edital, para a eleição da Comissão Interna de Supervisão (CIS).  

Art. 5º A Comissão Eleitoral publicará no site da UNIFAP, com até 03 (três) dias úteis de antecedência da eleição, a 

listagem de todos os aptos a votar (itens I e II do Art. 4º).  



SINDICATO DOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS DA UNIFAP 

EDITAL Nº 001/2021 – COMISSÃO ELEITORAL  

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO SINSTAUFAP; 

E COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO – CIS/UNIFAP 

  
 

Parágrafo único – Caso o nome do eleitor não conste na lista de aptos a votar, poderá solicitar, até vinte e quarto horas 

antes do eleição, através do e-mail sinstaufap@gmail.com, a inclusão do nome mediante apresentação de documentos 

que comprovem a sindicalização, para as eleição do SINSTAUFAP, e vínculo institucional, para eleição da CIS. 

DOS CANDIDATOS 

Art. 6º São condições para participar como candidato:  

I) SINSTAUFAP - ser afiliado à entidade sindical, em pleno gozo dos seus direitos, não ocupar Cargo e Direção (CD) 

na Instituição, assinar Formulário de Inscrição de Chapa com aceite das condições expressas neste Edital, bem como 

com a indicação de dados pessoais e da função a qual concorre (Anexo I);  

II) CIS - ser servidor regularmente vinculado à UNIFAP (ativo ou aposentado), em pleno gozo dos seus direitos, não 

ocupar Cargo e Direção (CD) na Instituição, assinar Formulário de Inscrição de Chapa com aceite das condições 

expressas neste Edital, bem como com a indicação de dados pessoais e da função a qual concorre (Anexo II).  

Parágrafo Único – É vedada a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa, bem como é vedada 

participação em chapa para o Sindicato e para a CIS, concomitantemente.  

DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 7º A Comissão Eleitoral é composta por 03 (três) membros pertencentes ao quadro de afiliados, os quais não 

poderão se candidatar. A esta Comissão Eleitoral será incorporado um(a) representante de cada chapa inscrita, 

formalmente indicado(a).  

Art. 8º Compete à Comissão Eleitoral:  

a) zelar pelo cumprimento deste edital;  

b) receber, analisar e homologar os registros de chapas;  

c) providenciar os meios para a votação, inclusive contratar empresa para a organização da estrutura da eleição virtual, 

no formato telepresencial, se necessário for;  

d) divulgar as eleições;  

e) realizar debate virtual entre as chapas;  

f) divulgar a listagem dos aptos a votar;  

g) nomear os membros da mesa virtual de identificação; 

h) fiscalizar todas as etapas do processo;  

i) apurar os resultados do pleito;  

j) promulgar o resultado;  

l) decidir sobre recursos interpostos;  

m) empossar os eleitos;  

n) emitir relatório final do Processo Eleitoral e apresentar em Assembleia Geral.  

§1º A presidência da Comissão Eleitoral será definida entre os membros indicados em Assembleia Geral;  
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§2º A Comissão Eleitoral poderá captar colaboradores e delegar-lhes competências.  

DAS INSCRIÇÕES DE CHAPAS 

Art. 9° As inscrições de candidatos serão por composição de chapas (anexos I e II).  

Art. 10º As inscrições serão realizadas remotamente das 08h00min do dia 04 de outubro de 2021 até as 23h59min do 

dia 08 de outubro de 2021, através do e-mail sinstaufap@gmail.com, mediante o envio do formulário de inscrição 

devidamente preenchido e assinado pelos integrantes da chapa acompanhado de cópia do documento de identidade de 

cada membro, bem como indicar o representante da chapa junto a Comissão Eleitoral  (anexo I e II).  

I) Para inscrição de chapas para eleição da Comissão Interna de Supervisão é necessário apenas o envio do formulário 

de inscrição devidamente preenchido e assinado pelos integrantes. 

II) A Diretoria Executiva do SINSTAUFAP é composta por 05 (cinco) membros titulares e 04 (quatro) suplentes: um 

Coordenador Geral, dois Diretores de Administração (titular e suplente), dois Diretores de Finanças (titular e suplente), 

dois Diretores de Comunicação Social e Assuntos Jurídicos (titular e suplente) e dois Diretores de Cultura, Esportes e 

Lazer (titular e suplente). 

III) O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes. 

IV) A Comissão Interna de Supervisão é composta por 05 (cinco) membros: Coordenador Geral, Coordenador Adjunto, 

Secretário e dois Suplentes. 

V) A divulgação das chapas homologadas dar-se-á até o dia 11 de outubro de 2021, das 09h00min às 18h00min. 

§1º Caso não haja inscritos para eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP dentro do prazo 

previsto, a Assembleia Geral deliberará sobre a prorrogação do prazo para inscrição de chapas e novas datas para a 

eleição e para a posse dos eleitos. A eleição para a Comissão Interna de Supervisão estará automaticamente prorrogada 

também.  

§2º A inexistência de inscritos para CIS não inviabiliza a eleição como um todo. Posteriormente, após a posse da nova 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, será marcada uma data específica para a eleição da CIS. 

§3º Qualquer alteração na nominata dos candidatos ou de cargos nas chapas, após os prazos de inscrição e homologação 

das chapas, deverá ser encaminhada por documento com a exposição de motivos ao e-mail sinstaufap@gmail.com no 

prazo de até quarenta e oito horas após a divulgação das chapas homologadas, impreterivelmente. A comissão eleitoral 

deverá analisar e se pronunciar pelo aceite ou não dos motivos no prazo de 2 (dois) dias corridos.  

DA RECEPÇÃO DOS VOTOS 

Art. 11º A votação será realizada em cédula eleitoral online, em conformidade com §§ 1 e 2 do art. 3 deste edital. 

§1º A cédula de votação para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP conterá as chapas registradas, 

em ordem cronológica de inscrição e com o nome das chapas. 

§2º A cédula de votação para o Comissão Interna de Supervisão, virá em separado e conterá as chapas registradas, em 

ordem cronológica de inscrição. 

§3º A votação só ocorrerá após validação pelos integrantes da mesa virtual de identificação da respectiva seção eleitoral. 
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Art. 12º A mesa virtual de identificação será composta por 01 (um) presidente e 01 (um) secretário nomeados pela 

Comissão Eleitoral, e, facultativamente, 01 (um) fiscal de cada chapa.  

Art. 13º As mesas virtuais de identificação serão estabelecidas pela Comissão Eleitoral em número suficiente para o 

atendimento dos eleitores de todos os Campi. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 14º Visando resguardar a lisura do pleito e o sigilo do voto, os seguintes procedimentos deverão ser adotados:  

I) Somente poderá permanecer na seção eleitoral, além do presidente e secretário, 1 (um) fiscal de cada chapa 

concorrente e o eleitor, durante o tempo necessário para identificação e validação do voto.;  

II) O eleitor deverá acessar o site das eleições e digitar o CPF no local solicitado para ser direcionado à mesa virtual de 

identificação. Não será permitido ao eleitor, cujo nome não constar na relação de aptos ao voto, acessar o site das 

eleições. 

III) É obrigatória a identificação e confirmação dos dados de cadastro do eleitor – através da apresentação de documento 

oficial de identidade que possua foto ou carteira funcional da UNIFAP (crachá) – pela mesa virtual de identificação. 

IV) Após a confirmação do cadastro pela mesa virtual de identificação, o eleitor acessará as cédulas eleitorais online 

clicando no link recebido para votar. O link é único e está vinculado ao CPF do eleitor.  

V) O eleitor terá 10 minutos para votar. Caso não consiga votar nesse tempo, o link expira e não computa o voto, sendo 

necessário reiniciar o processo para receber novo link de votação. 

VI) Ao final, o eleitor receberá um comprovante de votação, no qual não terá nenhuma informação sobre o voto 

concedido, respeitando o sigilo do voto.  

VII) Após receber o comprovante de votação, o link e o CPF do eleitor são bloqueados, garantindo um único voto por 

CPF. 

DA APURAÇÃO 

Art. 15º A apuração dos votos será executada pela Comissão Eleitoral com início imediatamente após o término da 

votação por meio de plataforma virtual. O link de acesso a sala virtual será disponibilizado pela Comissão Eleitoral uma 

hora antes do término da votação. 

Parágrafo Único – A Presidência da Comissão Eleitoral ficará responsável por gerar o relatório geral de apuração.  

Art. 16º Os eventuais recursos interpostos durante a votação pelas chapas deverão ser julgados pela Comissão Eleitoral 

antes do início da apuração.  

Art. 17º Além dos membros da Comissão Eleitoral poderão acompanhar a apuração, na sala virtual, os candidatos a 

Coordenador Geral do SINSTAUFAP e a Coordenador da CIS de cada chapa concorrente.  

Art. 18º É assegurada a cada chapa concorrente a fiscalização do pleito, em todas as suas etapas, mediante indicação 

formal de no mínimo 01 (um) e no máximo 02 (dois) fiscais para atuarem no Processo Eleitoral.  

Art. 19º A indicação dos fiscais deverá ser encaminhada à Comissão Eleitoral através do correio eletrônico 

sinstaufap@gmail.com até dois dias corridos antes do início da votação.  
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Art. 20º A escolha de fiscais deverá recair exclusivamente sobre servidor Técnico-Administrativo em Educação da 

UNIFAP.  

§1º Os candidatos de cada chapa são fiscais natos;  

§2º A escolha de fiscais não poderá recair sobre membros da Comissão Eleitoral ou da mesa virtual de identificação.  

DA ELEIÇÃO POR ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL 

Art. 21° A eleição por aclamação em Assembleia Geral Virtual, nos termos do §3º do art. 3º deste Edital, será adotado 

no seguinte caso: 

I) Apenas 01 (uma) chapa inscrita para a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP e 01 

(uma) chapa para eleição da Comissão Interna de Supervisão (CIS) UNIFAP. 

§1º A Assembleia Geral virtual será realizada no dia 19 de outubro de 2021 e deverá ser convocada pela comissão 

eleitoral com 72h de antecedência. 

§2º Será adotado o quórum mínimo de 5% dos afiliados, para eleição do SINSTAUFAP, e 5% dos servidores técnicos-

administrativos da UNIFAP com vínculo regular, para eleição da CIS. 

§3º Somente poderá entrar na sala virtual e participar da Assembleia Geral Virtual os afiliados e os servidores técnicos-

administrativos com vínculo regular. 

§4º Verificado o quórum mínimo, a Assembleia Geral Virtual dará início a votação. 

§5º A chapa inscrita para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP terá 10 (dez) minutos para 

apresentação dos integrantes e das propostas da chapa, o mesmo será aplicado a chapa inscrita para eleição da CIS. 

§6º Após apresentação da chapa inscrita Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINSTAUFAP e chapa inscrita para 

eleição da CIS, a Comissão Eleitoral realizará a votação por aclamação. 

DA CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 22º É livre a propaganda eleitoral, respeitando este Edital, Atos Complementares e o Estatuto do SINSTAUFAP.  

Art. 23º A propaganda eleitoral será exclusivamente virtual e começa após a publicação da homologação das chapas. 

Art. 24º A Comissão Eleitoral deverá promover, pelo menos, 01 (um) debate se houver duas ou mais chapas disputando 

o pleito.  

DOS RECURSOS 

Art. 25º Durante todo o processo eleitoral, as chapas concorrentes poderão interpor recursos e pedidos de impugnações 

pelo e-mail sinstaufap@gmail.com que serão analisados e julgados pela Comissão Eleitoral, por maioria dos votos de 

seus membros.  

§1º Recursos ao Edital, poderão ser interpostos no prazo de até 3 (três) dias úteis após sua publicação.  

§2º Recursos à votação poderão ser interpostos até a final da votação diretamente a Comissão Eleitoral.  

§3º Recursos de apuração deverão ser interpostos em até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação pela Comissão 

Eleitoral do resultado provisório.  
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Art. 26º Das deliberações da Comissão Eleitoral caberá recursos à Assembleia Geral.  

DA PROMULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE 

Art. 27º A Comissão Eleitoral deverá publicar o resultado provisório das eleições logo após o fim da apuração.  

Art. 28º O resultado final só será promulgado após julgados todos os recursos interpostos e na inexistência destes será 

promulgado em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do pleito.  

Parágrafo Único – Quaisquer que sejam as circunstâncias, a Comissão Eleitoral terá, no máximo, 72 (setenta e duas) 

horas a contar da publicação do resultado provisório para promulgar o resultado final.  

Art. 29º A Comissão Eleitoral terá até 05 (cinco) dias úteis após a promulgação dos resultados para apresentar relatório 

circunstanciado do Processo Eleitoral à Assembleia Geral, oportunidade em que será, ou não, homologado o resultado 

final das eleições.  

§1º Em não havendo homologação dos resultados, a Assembleia Geral convocará nova eleição, estabelecendo os novos 

prazos a serem cumpridos.  

§2º Sendo homologados os resultados, a Assembleia Geral empossará os eleitos.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29º A Comissão Eleitoral publicará todos os Atos Complementares pertinentes ao bom andamento do Processo 

Eleitoral, inclusive, decidindo sobre os casos omissos.  

Parágrafo Único: O descumprimento de quaisquer das normas por parte de chapas inscritas implicará em anulação do 

respectivo registro.  

Art. 30º Ficam revogadas todas as disposições contrárias.  

Art. 31º No que couber, aplicar-se-á a legislação eleitoral vigente no país.  

Macapá, 24 de setembro de 2021.  

Claudiane Pinheiro Araújo 

Presidente da Comissão Eleitoral  

SIAPE 2317576 

Anderson Paixão Moraes Marinho 

Membro Efetivo  

SIAPE 2281817 

Rafael Giovani Hansseler Saldanha 

Membro Efetivo 

SIAPE 2044461 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE REGISTRO 

PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DO SINSTAUFAP - BIÊNIO 2021/2023 

NOME DA CHAPA:___________________________________________________________ 

DIRETORIA EXECUTIVA 

CARGO NOME COMPLETO CPF RG SIAPE E-MAIL ASSINATURA 

Coordenador Geral 
      

Diretor de Administração 

Titular 

      

Diretor de Administração 

Suplente 

      

Diretor de Finanças Titular 
      

Diretor de Finanças Suplente 
      

Diretor de Comunicação Social 

e Assuntos Jurídicos Titular 

      

Diretor de Comunicação Social 

e Assuntos Jurídicos Suplente 

      

Diretor de Cultura, Esportes e 

Lazer Titular 

      

Diretor de Cultura, Esportes e 

Lazer Suplente 
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CONSELHO FISCAL 

CARGO NOME COMPLETO CPF RG PIS/PASEP E-MAIL ASSINATURA 

Conselho Fiscal Titular 
      

Conselho Fiscal Titular 
      

Conselho Fiscal Titular 
      

Conselho Fiscal Suplente 
      

Conselho Fiscal Suplente 
      

Conselho Fiscal Suplente 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE REGISTRO 

PARA COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO UNIFAP - BIÊNIO 2021/2023 

 

NOME DA CHAPA:___________________________________________________________ 

MEMBROS INTEGRANTES 

CARGO NOME COMPLETO CPF RG SIAPE E-MAIL ASSINATURA 

Coordenador Geral 
      

Coordenador Adjunto 
      

Secretário 
      

Suplente 
      

Suplente 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA ELEITORAL 

 

EVENTO DATA 

Lançamento do edital 28 de setembro de 2021 

Inscrição de chapa 4 a 8 de outubro de 2021 

Campanha eleitoral 9 a 18 de outubro de 2021 

Votação 19 de outubro de 2021 

Resultado provisório 19 de outubro de 2021 

Período para recursos 20 e 21 de outubro de 2021 

Publicação do resultado dos recursos 22 de outubro de 2021 

Proclamação do resultado definitivo 25 de outubro de 2021 

Assembleia Geral para homologação e posse 26 de outubro de 2021 

 


