
 

 

Edital Nº 01/2020 – CE/DETUR/FACEM Mossoró/RN, 22 de abril de 2020. 

 

Estabelece normas e procedimentos para a Eleição de Chefe e 

Subchefe do Departamento de Turismo – Biênio 2020/2022. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL (CE) legalmente constituída, conforme Portaria 01/2020 – 

DETUR/FACEM/UERN, de 17 de abril de 2020, usando de suas atribuições legais e estatutárias; 

CONSIDERANDO o Art. 29, Parágrafo 4º do Estatuto e Art. 48 do Regimento Geral da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte; 

FAZ SABER a quem interessar possa, da instauração do Processo Eletivo para os cargos de CHEFE e 

SUBCHEFE do Departamento de Turismo, da Faculdade de Ciências Econômicas, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, conforme cronograma abaixo: 

Publicação do Edital 22 de abril de 2020 

Registro das Candidaturas 24 de abril de 2020 

Publicação de Registro de Candidaturas 27 de abril de 2020 

Recursos 28 de abril de 2020 

Análise de Recursos 29 de abril de 2020 

Publicação de Candidaturas 29 de abril de 2020 

Eleição 07 de maio de 2020 

Publicação do Resultado da Eleição 08 de maio de 2020 

Homologação Departamental 11 de maio de 2020 

 

DAS INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas por meio do formulário digital, através do link:    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCUsIBPG8MN_sXuSx92AQNyA18OisAPzz5bhh6QKz7M6bqVQ/viewfo

rm?usp=sf_link até as 22h do dia 24 de abril de 2020. 
 

DOS CANDIDATOS: Poderão se candidatar aos cargos de Chefe e Subchefe do Departamento, professores em efetivo 

exercício da docência, em regime de tempo integral, que tenham cumprido o prazo do estágio probatório do seu cargo. 
 

DA DOCUMENTAÇÃO: O candidato deverá enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida, munido da Certidão 

de Vínculo expedida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP ou através da Plataforma Íntegra, no site da 

Instituição. 
 

DOS ELEITORES: Em conformidade com o Art. 29, Parágrafo 4º do Estatuto e Art. 48 do Regimento Geral da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte estão aptos a votar todos os professores efetivos e técnico(s) efetivo(s) do 

Departamento de Turismo, além de uma representatividade discente correspondente a 1/5 (um quinto) da soma dos membros 

do corpo docente, convocados para este fim. 
 

DA ELEIÇÃO: A eleição se realizará até as 22h do dia 07 de maio de 2020, via on-line em formulário a ser 

disponibilizado no e-mail dos professores, técnicos e da representação discente. 
 

 
Profª. Me. Raimunda Maria Marques de Azevedo 

Presidente da Comissão Eleitoral 


