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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

CENTRO DE APOIO À EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 
EDITAL Nº 979/2021/CAED-SGE-CH-UFMG

Processo nº 23072.232846/2021-00

 

EDITAL Nº 979/2021/CAED-SGE-CH-UFMG, DE 28 DE JUNHO DE 2021

 

A Diretora do Centro de Apoio à Educação a Distância, no uso de suas atribuições legais,
convoca os servidores deste órgão para eleger, por maioria simples de votos, através de consulta eleitoral
no sistema minhaUFMG, a ser realizada nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2021, 01 (um) representante
�tular e 01 (um) representante suplente da categoria dos Técnicos-Administra�vos em Educação (TAE)
para comporem a Comissão Local de Avaliação de Estágio Probatório dos Servidores TAE deste órgão,
conforme informações abaixo:

1.    As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas por e-mail junto ao Setor de
Pessoal, através do endereço eletrônico pessoal@caed.ufmg.br, no período de 30/06/2021 a 02/07/2021
no horário de 8h às 17h. Os candidatos inscritos receberão, por e- mail, a confirmação de sua inscrição;

2.     Para se candidatar, o/a servidor/a deve fazer parte do quadro de servidores estáveis
do CAED e não pode estar respondendo a processo administra�vo disciplinar;

3.     Finalizado o prazo para inscrições, a relação dos/as candidatos/as formalmente
inscritos/as será disponibilizada em processo no SEI, no dia 05/07/2021;

4.     A eleição será realizada das 8h do dia 07/06/2021 às 17h do dia 09/07/2021, através
do Sistema de Consultas da UFMG. O acesso poderá ser feito através do Menu "Consultas Eleitorais" no
sistema minhaUFMG;

5.     O/A candidato/a eleito/a como �tular será o/a que ob�ver a maioria dos votos e o/a
seu/sua suplente será aquele/a com a segunda maior votação. O mandato de ambos será de 02 (dois)
anos contados a par�r do dia 22/07/2021 podendo ser prorrogado, por igual período, a par�r de
reeleição.

6.     A apuração dos votos e a divulgação do resultado preliminar serão realizadas no dia
12/07/2021. O resultado preliminar será enviado aos servidores do CAED por e-mail;

7.     Após a divulgação do resultado preliminar, os/as interessados/as poderão apresentar
seus recursos até às 17h do dia 15/07/2021 enviando e-mail para o Setor de Pessoal
(pessoal@caed.ufmg.br);

8.     O resultado final da votação será divulgado até as 17h do dia 20/07/2021, após a
análise dos recursos;

9.     As orientações de como votar estão disponíveis para consulta no link:
h�ps://consultas.ufmg.br/;

10.  As ocorrências não previstas neste Edital e os casos omissos serão resolvidos pela
Diretoria do CAED.

https://consultas.ufmg.br/


28/06/2021 SEI/UFMG - 0802827 - Edital

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=844763&infra_sistema=… 2/2

 

 

Profa Eliane Marina Palhares Guimarães 
Diretora de Educação a Distância da UFMG

 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Marina Palhares Guimaraes, Diretor(a), em
25/06/2021, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0802827 e
o código CRC 78926080.

 

Referência: Processo nº 23072.232846/2021-00 SEI nº 0802827
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