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EDITAL DIRICBIM Nº 5/2021
20 de abril de 2021
Processo nº 23117.014159/2021-32

OBJETO: Sobre a preparação de lista tríplice visando à escolha e nomeação do(a)
Diretor(a) do Instituto de Ciências Biomédicas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE
VISANDO À ESCOLHA DO(A) DIRETOR(A) DO ICBIM
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, da Universidade Federal de Uberlândia,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe foram conferidas pela
Portaria R Nº 881/2017 e observando as disposições legais dispostas no art. 16 da
Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterada pela Lei nº 9.192, de 21 de
dezembro de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996,
bem como levando em consideração a Resolução CONICBIM Nº 1, de 11 de março de
2021, que regulamenta o processo de elaboração da lista tríplice a ser encaminhada
ao Reitor para escolha e nomeação do(a) Diretor(a) do ICBIM, faz saber que estarão
abertas, no dia 23 de abril de 2021, as inscrições para compor a lista tríplice visando
à escolha e nomeação do(a) Diretor(a) do Instituto de Ciências Biomédicas.
1.

DO OBJETO

1.1.
A lista tríplice será organizada pelo Conselho do Instituto de Ciências
Biomédicas no dia 26 de abril de 2021, em reunião extraordinária, convocada
especialmente para esse fim, com início previsto para às 09h00.
1.2.
O processo eleitoral para elaboração da lista tríplice será realizado por
meio de votação eletrônica online, utilizando o "Sistema de Votação Online Helios
Voting", assegurada a inviolabilidade e a segurança da votação.
2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1.
Os docentes, integrantes da carreira do magistério superior da UFU, que
sejam Titular, Associado ou portadores do título de Doutor, interessados em integrar
a lista tríplice referida na Resolução CONICBIM Nº 1, poderão candidatar-se, perante
este Conselho, de forma online, mediante inscrição formal enviada ao e-mail da
secretaria do ICBIM no endereço icbim@ufu.br, no dia 23 de abril de 2021, das 00h
às 17h.
Documento assinado eletronicamente por José Antonio Galo, Diretor(a), em
20/04/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2714893 e o código CRC B99945FD.

ANEXO AO EDITAL

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM ELEIÇÃO PARA COMPOR LISTA
TRÍPLICE

Ao Presidente do CONICBIM,
Eu, __________________________________, SIAPE: ___________, venho requerer a minha
inscrição no processo de Eleição, no âmbito do CONICBIM, para formação de “Lista
Tríplice”, visando à escolha e à nomeação do(a) Diretor(a) do Instituto de Ciências
Biomédicas para gestão 2021 – 2025. Além do mais, declaro conhecer e estar de
acordo com o disposto na Resolução CONICBIM N º 1, de 11 de março de 2021, que
regulamenta o aludido processo.
Termos em que pede deferimento.
Assino: _______________________________________________, Data ___ / ___ / ____

Referência: Processo nº 23117.014159/2021-32
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