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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA - JI-PARANÁ
 
  

EDITAL Nº 02/DAME-JP/2022

Processo nº 23118.008655/2022-28

OBJETO: Consulta a Comunidade Acadêmica para os cargos de chefe e vice-chefe do Departamento Acadêmico de Matemá�ca e Esta�s�ca -
Campus de Ji-Paraná para o biênio 2022-2024.

A Comissão Eleitoral designada pela Ordem de Serviço nº. 35 de 13/07/2022, de acordo com as Resoluções nº 015/CONSAD, de 25 de Abril de
2001 e nº 037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018, publica do presente Edital que apresenta os seguintes termos: 

Torna pública a abertura do processo de consulta à comunidade para o provimento dos cargos de chefe e vice-chefe do DAME (Departamento
Acadêmico de Matemá�ca e Esta�s�ca) da UNIR (Fundação Universidade Federal de Rondônia) do Campus de Ji-Paraná. Os referidos cargos terão
um mandato de 02 (dois) anos conforme o art. 40 do Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia. 

 

1. DAS VAGAS: 

    1.1. Será oferecida 01 (uma) vaga para chefe do DAME e 01 (uma) vaga para vice-chefe do DAME;

    1.2. As inscrições serão individuais para os cargos de chefe e vice;

    1.3. É vedada a inscrição em mais de um cargo;

    1.4. Não poderá candidatar-se docente que es�ver cumprindo penalidade administra�va;

    1.5. A Comissão Eleitoral indeferirá a inscrição de candidatos que não sa�sfaçam todos os critérios da Resolução nº 015/CONSAD de 25 de abril
de 2001.

 

2. DOS CANDIDATOS: 

    2.1. Poderão ser candidatos somente docentes pertencentes à carreira de Magistério Superior em regime de tempo integral,
independentemente da �tulação, do nível ou da classe do cargo ocupado.

 

3. DOS FISCAIS: 

    3.1. Cada candidato poderá indicar dois fiscais para a eleição, sendo um para a votação e um para a apuração. 

    3.2. O credenciamento de fiscais deverá se dar, no ato da inscrição ou, em formulário próprio, até 24 (vinte e quatro) horas antes da votação; 

    3.3. A escolha de fiscais não poderá recair em integrantes da comissão eleitoral ou mesários; 

    3.4. Poderão ser fiscais membros da comunidade universitária que não sejam candidatos.

 

4. DOS VOTANTES: 

Serão considerados eleitores: 

    4.1. Servidores docentes da UNIR, lotados no Departamento Acadêmico de Matemá�ca e Esta�s�ca - DAME, exclusivamente; 

    4.2. Os docentes credenciados para ministrar aulas no departamento;

    4.3. Servidores técnico-administra�vos lotados no departamento (DAME), exclusivamente; 

    4.4. Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação próprios, oferecidos e gerenciados diretamente pelo
departamento;

    4.5. Os votos das categorias terão os seguintes pesos: Discente será de 15% (quinze por cento), dos técnico-administra�vos será de 15% (quinze
por cento), Docentes do quadro permanente será de 70% (setenta por cento), Docente Temporário, subs�tutos, voluntários/ credenciados,
cedidos/credenciados e os cedidos/ conveniados (50% cinquenta por cento do peso do docente permanente); 

    4.6. Poderão votar os docentes e servidores técnico-administra�vos em gozo de férias, de licença prêmio por assiduidade, de licença sabá�ca,
licença para tratamento de saúde ou afastados para cursos de mestrado e doutorado;

    4.7. Os docentes e os servidores técnico-administra�vos, lotados do departamento, quando discentes, votarão segundo sua situação funcional
na UNIR, sendo vedado votar mais de uma vez;

    4.8. Alunos com matrícula especial não serão considerados eleitores.

 

5. DAS INSCRIÇÕES:

    5.1. DATA: 01/08/2022 a 03/08/2022;

    5.2. Inscrição EXCLUSIVAMENTE no Sistema SEi em formulário próprio (ANEXO II deste Edital) no Processo nº 23118.008655/2022-28;
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    5.3. No Formulário dirigido à Comissão Eleitoral, constará além do pedido de inscrição, declaração de que o(a) candidato(a) tem conhecimento
das Resoluções nº. 015/CONSAD, de 25 de Abril de 2001 e nº 037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018. Além disso, o (a) candidato(a) acata as
normas eleitorais ins�tuídas pelas supracitadas Resoluções e neste Edital;

    5.4. Homologação das inscrições: 04/08/2022;

    5.5. Não havendo inscritos, a Comissão encerrará o Processo Eleitoral e encaminhará toda a documentação elaborada à chefia do
Departamento para tomar as providências cabíveis.

 

6. DA CAMPANHA:

    6.1. É vedado aos candidatos na campanha eleitoral: 

        6.1.1. Agir de forma a dificultar ou impedir o desenvolvimento dos trabalhos cien�ficos e administra�vos; 

         6.1.2. Realizar atos de campanha que danifiquem o patrimônio da UNIR;

         6.1.3. U�lizar recursos financeiros e patrimoniais da UNIR.

         6.1.4. O período des�nado à campanha iniciará dia 29/08/2022 e encerrar-se-á no dia 04/09/2022

 

7. DA VOTAÇÃO: 

      7.1 A votação será uninominal, direta, faculta�va e secreta, pelo sistema SiE, cujo endereço eletrônico é
h�p://sistemas.unir.br/eleicao/pages/login.xhtml. 

         7.1.1 a plataforma de votação online no SiE, denominada Cabine de Votação, simula a urna eletrônica padrão u�lizada nos processos
eleitorais brasileiros, contendo os numerais de 0 a 9, após digitar o número do(a) candidato(a), em duas casas, aparece os dados do(a)
candidato(a), após conferir os dados aperte no botão “Confirma”, “Corrige” e “Em branco”. A página do SiE gerará automa�camente o
Comprovante de Votação do eleitor, para impressão ou arquivamento; 

        7.1.2 os relatórios, assim como os comprovantes de votação, gerados pelo SiE a respeito do processo fornecerão apenas os nomes dos
votantes efe�vos, sem iden�ficar a opção de voto dos eleitores. 

     7.2 A Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, será responsável pelo suporte técnico no processo de votação eletrônica desta consulta
acadêmica, bem como por informar e fornecer dados à Comissão de Consulta. 

        7.2.1 Em caso de falhas ou problemas de ordem técnica que inviabilizem acesso ao Sistema de Eleição SiE, a votação será prorrogada pelo
mesmo tempo de interrupção.

        7.2.2 A DTI apresentará a Comissão Eleitoral um plano de con�ngência para casos de falhas persistentes no sistema de eleição e dará ciência
aos candidatos quando da apresentação do sistema de votação.

 

8. DA APURAÇÃO: 

    8.1. A apuração será realizada pela Comissão de Consulta à Comunidade, a par�r dos relatórios do sistema SiE.

       8.1.1 Os trabalhos de totalização serão iniciados imediatamente após o encerramento do prazo de votação, em sessão pública que será
realizada u�lizando a plataforma google meet (o link para acesso será publicado no site do departamento no dia da apuração). Será u�lizada a
fórmula prevista no ar�go 19 da Resolução 213/CONSUN (ANEXO IV deste edital), u�lizando-se até a quinta casa decimal, quando for o caso.

      8.1.2 No caso de empate entre os(as) candidatos(as), será considerado vencedor(a) o(a) candidato(a) mais an�go(a) do quadro da Fundação
Universidade Federal de Rondônia, persis�ndo o empate, o(a) mais idoso(a) e, ainda persis�ndo o empate, o(a) de posição mais elevada na
carreira docente.

      8.1.3 Encerrados os trabalhos, a Comissão de Consulta disponibilizará uma planilha de totalização dos votos e dará publicidade ao resultado no
site www.dmejp.unir.br e no SEI, Processo nº  23118.008655/2022-28. 

 

9. DOS RECURSOS:

    9.1. Os recursos deverão ser inseridos diretamente no Processo nº 23118.008655/2022-28 respeitando o cronograma deste Edital (Anexo I) em
forma de requerimento elaborado de maneira clara, obje�va e fundamentada, sob pena de indeferimento; a Comissão divulgará a decisão de
acordo com o cronograma deste edital (Anexo I).

    9.2. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao CONDEP, até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação da decisão.  

 

10. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

    10.1. Havendo candidato inscrito para apenas um dos cargos, a inscrição será man�da, e o processo eleitoral con�nuará. 

    10.2. A eleição será concomitante para chefe e vice-chefe. 

    10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

    10.4. Em caso de dificuldade na votação eletrônica, o(a) eleitor(a) deverá entrar em contato imediatamente relatando o problema
(preferencialmente com print), o nome completo e curso vinculado pelos e-mails: juliana.valin@unir.br e ricardojose@unir.br.  

    10.5. A par�r da publicação deste Edital, suas alterações, assim como os demais comunicados, serão publicados no sí�o do departamento, e no
SEI Processo nº 23118.008655/2022-28. 

    10.6.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA VALIN CAMPOS, Membro da Comissão, em 25/07/2022, às 16:54, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

mailto:juliana.valin@unir.br
mailto:ricardojose@unir.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por LUANA LUCIA ALVES DE AZEVEDO, Docente, em 25/07/2022, às 17:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Victor Luis Gomes Fazioni, Usuário Externo, em 25/07/2022, às 17:16, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1038761 e o código CRC C65E0C3E.

ANEXOS AO EDITAL

 

ANEXO I - CRONOGRAMA

 

CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO 

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital: 25/07/2022

Recurso ao Edital: 26/07/2022

Inscrições: 01/08/2022 a 03/08/2022

Homologação das inscrições: 04/08/2022

Interposição de recursos: 05/08/2022

Análise de recursos/ publicação dos candidatos: 08/08/2022

Lista final dos candidatos: 09/08/2022

Campanha dos candidatos: 29/08/2022 a 04/09/2022

ELEIÇÃO: 05/09/2022 das 09:00 às 21:00

Apuração dos votos: 05/09/2022 das 21:00 às 22:00

Publicação dos eleitos: 05/09/2022 - 22:00

Prazo para interposição de recursos: 06/09/2022

Análise dos recursos: 09/09/2022

Publicação do resultado final da eleição: 12/09/2022

 

 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE ACEITE DAS NORMAS ELEITORAIS

 

EDITAL 02/DAME-JP/2022

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Eu, ____________________________________________________, SIAPE nº______________ em regime de Dedicação Exclusiva, ocupante do
cargo de professor(a) do DAME, pertencente à carreira de Magistério Superior da UNIR, solicito a candidatura ao cargo de
____________________________, e declaro acatar todas as normas eleitorais vigentes para o processo eleitoral previstas no EDITAL 02/2022
CONSULTA PARA ESCOLHA DE CHEFE E VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ.
Declaro ter conhecimento das Resoluções no. 015/CONSAD, de 25 de Abril de 2001 e no 037/CONSUN, de 05 de dezembro de 2018.

 

Fiscal de Urna (Opcional): _______________________________________

( ) Docente do quadro efe�vo do depto. 

( ) Docente temporário/ cedido ou credenciado no depto. 

( ) Discente dos cursos do depto 

( ) Técnico-administra�vo com lotação no depto.

 

Fiscal de Urna (Opcional): _______________________________________

( ) Docente do quadro efe�vo do depto. 

( ) Docente temporário/ cedido ou credenciado no depto.

( ) Discente dos cursos do depto

( ) Técnico-administra�vo com lotação no depto.

 

ANEXO III

 

INDICAÇÃO DE FISCAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO PLEITO (APÓS A INSCRIÇÃO).

 

EDITAL 02/DAME-JP/2022

 

Eu, ____________________________________________________, SIAPE no______________ candidato(a) à vaga de
______________________________ do DAME-JP, indico o(s) nome(s) abaixo relacionados para me representarem como fiscais eleitorais no dia
da votação a qual estou concorrendo a 01 (uma) vaga.

 

Fiscal de Urna: _______________________________________

( ) Docente do quadro efe�vo do depto. 

( ) Docente temporário/ cedido ou credenciado no depto.

( ) Discente dos cursos do depto.

( ) Técnico-administra�vo com lotação no depto.

 

Fiscal de Urna: _______________________________________

( ) Docente do quadro efe�vo do depto. 

( ) Docente temporário/ cedido ou credenciado no depto.

( ) Discente dos cursos do depto.

( ) Técnico-administra�vo com lotação no depto.

 

 

ANEXO IV

 

FÓRMULA PARA A APURAÇÃO DOS VOTOS RETIRADA DA RESOLUÇÃO Nº 037/CONSUN DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

EDITAL 02/DAME-JP/2022

 

Trecho copiado integralmente da Resolução:

Art. 19. A consulta terá a proporção de 70% de votos do segmento docente, 15% de votos do segmento técnico-administra�vo e 15% do
segmento discente.

§ 1o A totalização dos votos de cada candidato será calculada pela seguinte fórmula:
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VC = [(VSV/2 + VDC) x PD]+ (VA x PA) + (VT x PT)

Sendo:

VC = Votação corrigida do candidato junto aos três segmentos.

VDC = Votação do candidato junto aos docentes da carreira.

VSV = Votação do candidato junto aos professores temporários, subs�tutos e visitantes.

VA = Votação do candidato junto aos discentes.

VT = Votação do candidato junto aos técnico-administra�vos.

PD = (0,70 x Total global dos eleitores votantes)/Total de docentes votantes de carreira + VSV/2.

PA = (0,15 x Total global dos eleitores votantes)/Total de discentes votantes.

PT = (0,15 x Total global dos eleitores votantes)/Total de técnico-administra�vos votantes.

 

Onde: “Total Global dos eleitores Votantes” representa a somatória de todos os servidores docentes, técnico-administra�vos e alunos.

 

 

 

Referência: Processo nº 23118.008655/2022-28 SEI nº 1038761


