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ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE COORDENADOR E SUBCOORDENADOR DO CENTRO DE MEMÓRIA DA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
A Diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, no uso de suas atribuições, torna público e faz saber que
estão abertas as inscrições para o cargo de Coordenador e Subcoordenador do Cento de Memória da
Escola de Enfermagem, conforme legislação da Universidade e da Unidade.
1. Da elegibilidade:
São elegíveis docentes da Escola de Enfermagem, em efetivo exercício.
2. Das Inscrições:
As inscrições deverão ser solicitadas à Secretaria Geral Unidade, no período de 07:00 do dia
31/01/2022 às 16:00 do dia 11/02/2022, via e-mail (secgeral@enf.ufmg.br). Só serão aceitas inscrições
solicitadas nesse intervalo de tempo. Após cada solicitação, a Secretaria Geral confeccionará os Termos
de Aceite aos Cargos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e disponibilizará os documentos para
assinatura eletrônica dos solicitantes que deverão realizar esta ação no SEI até às 17:30 do dia
11/02/2022.
3. Das vagas:
Coordenador e Subcoordenador do Centro de Memória, com mandatos vinculados de dois anos, a partir
de 23/02/2022.
4. Da Investidura:
Após solicitar a inscrição, cada candidato deverá assinar eletronicamente o Termo de Aceite ao cargo.
A assinatura eletrônica será realizada via SEI.
5. Do mandato:
Os eleitos cumprirão mandato, conforme especificado acima.
6. Da recondução:
É permitida a recondução.
7. Dos eleitores:
Docentes da Escola de Enfermagem.
8. Da eleição:
A eleição ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2022, de 09:00 às 16:00, via Sistema de Consultas da UFMG
(https://consultas.ufmg.br/ ).

9. Da apuração:
A apuração será realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, após o encerramento da eleição.
Serão eleitos os candidatos que receberem a maioria simples dos votos.
10 Dos recursos
As datas para recebimento de recursos serão 14 e 15/02/2022 contra candidatura(s) e de 17 a
21/02/2022 contra o resultado da eleição.
11 Da Homologação
A homologação do resultado da eleição será no dia 22/02/2022.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2022.
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