
 

  

EDITAL Nº 01/2020 

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 
SUPERIOR  

ANUÊNIO 2020 - 2021 

 

A Direção Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto SA 

(ITPAC Porto Nacional) no uso de suas atribuições legais, publica o presente edital 

com fins de ocupação de cargos no Conselho Superior da FAPAC/ITPAC PORTO. 

1. DO OBJETIVO  

1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos 

necessários à realização da eleição dos membros representantes dos Docentes e 

Técnico-Administrativos, para composição do Conselho Superior da FAPAC/ITPAC 

PORTO, para o anuênio 2020/2021.  

1.2 O processo eleitoral ocorrerá para a escolha de:  

1.2.1 Representante Docente: 2 (dois) titulares;  

1.2.2 Representante Técnico-Administrativo: 2 (dois) titulares; 

1.3 O voto para a escolha dos representantes das categorias especificadas será 

facultativo, direto, secreto e uni nominal, não podendo ser efetuado por 

correspondência ou por procuração;  

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas por categoria, de forma 

independente; 

2.2 Serão aceitas inscrições realizadas exclusivamente pelo link: 

www.itpacporto.com.br/vote, durante o período das 8h do dia 20/05/2020 até as 

18h do dia 01/06/2020. 

3. DA VOTAÇÃO  

3.1 A votação dar-se-á por via eletrônica, através do link: 

www.itpacporto.com.br/vote, com acesso gerado por CPF e Data de Nascimento 



 

  

de cada colaborador. O período da votação será das 08h do dia 03/06/2020 até as 

18h do dia 04/06/2020. 

3.2 O sistema de votação enviará o link da eleição para o endereço de e-mail 

habilitado para receber mensagens administrativas. Desta forma, os docentes e 

técnico-administrativos devem verificar seu endereço de e-mail está atualizado. 

3.5 Poderão votar todos os docentes e técnico-administrativos que estiverem em 

situação regular no FAPAC/ITPAC PORTO, a exceção daqueles servidores em 

licença sem vencimentos;  

4. DA COMISSÃO ELEITORAL  

4.1 Elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de inscrição dos(as) 

candidatos(as) e de votação e definir o cronograma para a realização do processo 

eleitoral  

4.2 Coordenar o processo e deliberar sobre os recursos interpostos;  

4.3  Providenciar, juntamente com as Comissões Eleitorais Locais, o apoio 

necessário à realização do processo eleitoral;  

4.4 Credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo na reitoria;  

4.5 Receber e apurar os votos dos campi e reitoria;  

4.6 Publicar e encaminhar os resultados da votação ao Conselho Superior; e  

4.7  Decidir sobre os casos omissos.  

5. DOS CANDIDATOS  

5.1 São elegíveis os candidatos Docentes e Técnico-Administrativos que 

preencherem os seguintes requisitos:  

5.1.1 Professores efetivos em atividade;  

5.1.2 Servidores técnico-administrativos efetivos em atividade;  

6. DOS ELEITORES  



 

  

6.1 Estarão aptos a votar no representante de sua respectiva categoria:  

6.1.1 Professores efetivos em atividade;  

6.1.2 Servidores técnico-administrativos efetivos em atividade.   

7. DA CAMPANHA ELEITORAL  

7.1 O período de campanha eleitoral será das 08h do dia 20/05/2020 até as 18h 

do dia 02/06/2020. 

7.2 É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido neste Edital, sob 

pena de incorrer na impugnação do candidato.  

7.3 Durante a campanha eleitoral os candidatos poderão utilizar-se de meio 

eletrônico para a divulgação dos cartazes.    

8. DA APURAÇÃO  

8.1 A apuração da votação será no dia 05/06/2020, a qual será realizada pela 

Comissão Eleitoral da FAPAC/ITPAC PORTO.  

9. DOS RESULTADOS   

9.1 Concluída a contagem dos votos, a Comissão Eleitoral fará a classificação 

dos candidatos em ordem decrescente de votação.  

9.2 Serão considerados eleitos os candidatos de que obtiverem maior número de 

votos.  

9.3 Na hipótese de eventual empate numérico nos quantitativos de votos, serão 

observados os seguintes critérios:  

9.3.1 Para os servidores (Docentes, Técnico-administrativos) maior tempo de 

serviço. Persistindo o empate, o candidato com maior idade.  

9.3 A Comissão Eleitoral Central encaminhará ao Presidente do Conselho Superior 

da FAPAC/ITPAC PORTO o resultado final das eleições.  

9.4 A Comissão Eleitoral publicará o Resultado Preliminar às 12h do dia 05/06/2020. 



 

  

9.5 A Comissão Eleitoral publicará o Resultado Final às 12h do dia 10/06/2020. 

10. DOS RECURSOS  

10.1 Os recursos deverão ser impetrados no prazo compreendido entre as 08h do 

dia 08/06/2020 às 18h do dia 09/06/2020 e serão apreciados em primeira instância 

pela Comissão Eleitoral que emitirá parecer no limite de suas competências, no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

10.2. A Comissão Eleitoral emitirá parecer conclusivo e irrecorrível, após 

julgamento das impugnações, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 Os casos omissos neste Edital serão julgados pela Comissão Eleitoral. 

 

Porto Nacional - TO, 19 de maio de 2020. 

 

 

EDISON PIMENTEL DA SILVA 
Diretor Geral 

Presidente Conselho Superior 
FAPAC-ITPAC PORTO 


