
REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA 

COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS 

CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UFMT - CIS/PCCTAE 

. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Presente Regimento tem por objetivo disciplinar o processo eleitoral 

eletrônico para escolha dos representantes titulares e suplentes da Comissão 

Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

administrativos em Educação da UFMT - CIS/PCCTAE, para o mandato de 03 

(três) anos.  

Art. 2º - A eleição para composição da comissão eleitoral com representação 

técnica foi realizada no dia 30 de agosto de 2021 pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Técnico-administrativos da Universidade Federal de Mato 

Grosso (SINTUF-MT), em assembleia geral online dos trabalhadores técnico-

administrativos da UFMT, com a participação de todos os servidores, 

sindicalizados e não sindicalizados, conforme Edital de convocação Publicado 

em  26 de agosto de 2021. 

• A Comissão Eleitoral é composta por  cinco (05) membros que foram 

escolhidos na presente Assembleia, um (01) representante indicado pelo 

CONSUNI e um (01) pelo CONSEPE.  

• O processo eleitoral será realizado integralmente de forma eletrônica, 

por meio do Sistema de votação eletrônica da UFMT: e-Votação. 

• Será realizado no dia 05 de outubro de 2021, no período de 7:30 às 

17:30hs de forma nominal, com voto eletrônico e conduzida pela Comissão 

Eleitoral. 



• A Comissão Eleitoral eleita será desfeita após a condução de todos os 

trabalhos, referentes ao processo, conforme anexo 01, no dia 11 de outubro de 

2021. 

 

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral: 

• Cumprir e fazer cumprir o presente regimento;  

• Garantir a lisura do processo eleitoral; 

• Receber e homologar as inscrições dos candidatos;  

• Promover a divulgação do regimento eleitoral, em todos meios de 

divulgação do SINTUF-MT e da UFMT. 

• Solicitar, verificar e tornar pública a listagem dos eleitores;  

• Verificar o bom funcionamento do sistema e-votação;  

• Atuar como junta apuradora;  

• Deliberar sobre recursos impetrados;  

• Publicar os resultados da eleição;  

• Lavrar as atas das apurações que serão assinadas pelos seus membros;  

• Encaminhar o resultado da eleição aos conselhos.  

• Deliberar sobre casos omissos. 

 

Art. 4º - As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples 

dos membros, sobre quaisquer questões, dentro do referido processo eleitoral, 

de acordo as prerrogativas desse Regimento. 

 

CAPITULO II 

 

Art. 5º - A Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnico-

Administrativos em Educação (CIS/PCCTAE), criada nos termos da Lei nº 

11.091,de 12 de janeiro de 2005, será composta por 03 representantes titulares 

02 suplentes eleitos por seus pares em conformidade com as Portaria do MEC 

nº 655/2005, nº 2.519/2005 e Portatia MEC nº 2.562/2005, ficando assim 

distribuídas: 02 representantes de Cuiabá  e 1 mais votado do interior.  

§ Único: Em caso de empate, a classificação obedecerá ao seguinte critério: 



1 - Servidor com maior tempo de efetivo exercício na Instituição e, persistindo o 

empate, considerar-se-á a maior idade. 

 

Art. 6ª - Serão eleitos suplentes os primeiros classificados após o 

preenchimento do  número de vagas titulares. 

 

Art. 7º - A CIS tem como finalidade, acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar o 

plano de carreira e implementação no âmbito da respectiva Instituição Federal 

de Ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão (CNS) as alterações 

necessárias para seu aprimoramento. 

 

Art. 8º - As competências e atribuições da CIS/PCCTAE estão estabelecidas 

na no Art. 5º da Portaria Nº 2.519, de 15 de julho de 2005, com nova redação 

dada pela Portaria MEC nº 2.562, de 21/07/2005. 

 

DOS CANDIDATOS 

 

Art. 9º - Poderão candidatar-se à Comissão Interna de Supervisão os 

servidores técnicos administrativos ativos e aposentados da Universidade 

Federal de Matos Grosso, optantes pelo Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação de que trata a Lei 11.091/2005. 

 

Art. 10º - É permitida uma reeleição consecutiva, desde que cumprido um 

interstício de 2 (dois) anos do término do último mandato da primeira eleição. 

 

Art. 11 - Não poderão candidatar-se: 

• Os não-optantes pelo PCCTAE; 

• Os em exercício de Cargo de Direção (CD-FG);  

• Os cedidos para outros órgãos e/ou instituições. 

• Os servidores em afastamento: 

 I  - sem vencimentos; 

 II - para as seguintes licenças: 

• Por motivo de afastamento do conjugue ou companheiro; 

• Serviço militar; 



• Atividade política/parlamentar; 

• Tratar de interesses particulares; 

• Para capacitação (mestrado, doutorado ou pós-doutorado); 

 

Art. 12 - A inscrição para a CIS deverá ser feita via formulário (ANEXO 2) 

encaminhada para o email da comissão eleitoral 

eleicaoconselhoscis2021@gmail.com. devidamente preenchido e assinada 

pelo candidato. 

 

 

DO COLÉGIO ELEITORAL:  

 

Art. 13 - São eleitores todos os servidores técnico-administrativos ativos e 

aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 14 - Somente serão aceitas inscrições de candidatos efetivados em tempo hábil 

junto à Comissão Eleitoral, de acordo com o calendário eleitoral (ANEXO 01)  

 

Art. 15 - A inscrição far-se-á por meio de formulário, constante no (ANEXO 02) 

enviado ao email eleicaoconselhoscis2021@gmail.com,  da comissão eleitoral, 

devidamente preenchido e assinado pelo candidato.  

 

Art. 16 - A divulgação da lista dos inscritos será de acordo com o calendário eleitoral, 

constante do Anexo 01, divulgado na página da UFMT e do SINTUF-MT; 

 

Art. 17 - Ao se inscreverem, caso sejam eleitos, os candidatos comprometem-se a 

acatar integralmente as normas deste Regimento, assim como o compromisso de 

cumprir com as prerrogativas que disciplinam o funcionamento da CIS.  

 

Art. 18 - A Comissão Eleitoral publicará a lista de inscritos e a homologação das 

inscrições, no site da UFMT e do SINTUF-MT.   



 

 

DA DIVULGAÇÃO ELEITORAL 

 

Art. 19 - A divulgação eleitoral poderá ocorrer a partir do registro da candidatura pela 

Comissão Eleitoral até o encerramento do pleito. 

 

Art. 20 - A critério do(a) candidato(a) , será disponibilizado a  divulgação de gravação 

de 5 minutos, expondo os motivos de sua candidatura, no site do SINTUF-MT. 

 

Art. 21 - A divulgação eleitoral será realizada de forma virtual. 

 

§ Único - Fica expressamente proibida aos (as) candidatos (as) a propaganda 

eleitoral de forma presencial no período excepcional de suspensão das atividades 

presenciais na UFMT, decorrente da pandemia do novo corona vírus (Covid-19), 

sendo vetada qualquer forma de aglomeração. 

 

Art. 22 - É vedado aos candidatos (as) e eleitores (as):  

 

§ 1º - Promover ações difamatórias que atinjam a honra, imagem, ou similares, contra 

qualquer candidato;  

§ 2º - A elaboração e divulgação de Fake News, sobre os candidatos; 

§ 3º- Incitação de atentado contra a pessoa, bem como à moral, honra, integridade e 

ética dos candidatos ou outrem;  

§ 4º - Pagamentos ou oferecimento de quaisquer tipos de recursos financeiros, ou 

materiais e vantagens, que possam comprometer ou influenciar a liberdade de voto. 

 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 23 – Dar-se-á por votação facultativa, em até três candidatos. 

 

Art. 24 - O horário de votação será conforme o cronograma estabelecido no 

Anexo 0I, considerando as particularidades de cada Campi.  

 



Art. 25 - A votação será eletrônica pelo sistema Eletrônico e-Votação on-line 

Helios Voting que:  

1 - Utiliza o Helios Voting como motor, que permite a realização de eleições por 

meio da Internet com auditoria aberta ao público (End-to-end voter verifiable – 

E2E), podendo ser acessado em qualquer computador ou dispositivo móvel 

conectado à internet. 

2 - O Sistema Eletrônico on-line Helios Voting é disponibilizado publicamente 

como software livre e possui as seguintes características: 

• Sigilo: garante o sigilo do voto, não permitindo que a escolha de um 

eleitor (seu voto) seja revelada 

• Privacidade: garante a criptografia dos votos antes do envio, de maneira 

que não seja possível a identificação do voto posteriormente 

• Rastreabilidade: fornece, para cada eleitor, um número rastreável de seu 

voto, permitindo a checagem, por ele, se o voto foi depositado corretamente 

• Integridade dos dados: permite que os votos não sejam alterados ou 

excluídos por terceiros, em virtude do uso de criptografia 

• Apuração dos votos: permite a apuração dos votos de maneira 

automática ou manual 

• Comprovação: permite auditoria 

 

DOS RECURSOS  

 

Art. 26 - Os pedidos de impugnação de algum candidato deverão ser feitos via 

formulário (ANEXO 06), e deverá ser encaminhado para Comissão Eleitoral, no email 

eleicaoconselhoscis2021@gmail.com,  seguindo o cronograma do processo eleitoral 

(ANEXO 01)  

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



Art. 27 - Após a conclusão do processo de consulta, será enviado a Reitoria os 

eleitos, para nomeação.  

Art. 28 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Eleitoral. 

 

Cuiabá, 01 de setembro de 2021 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Wesley Snipes Correa da Mata 

Presidente da Comissão Eleitoral 

RGA: 201611129021 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Cronograma do processo eleitoral para representantes da CIS.  

AÇÃO DATA 

Divulgação do Regimento Eleitoral 01/09/2021 

Período de Inscrição de candidaturas 15/09 a 17/09/2021 

Divulgação das Candidaturas Inscritas 20/09/2021 

Prazo final Para Pedidos de Impugnação de Candidatura 17:00h do dia 22/09/2021 

Divulgação das Candidaturas Homologadas 20:00h do dia 23/09/20201 

Período de Campanha Pelas Candidaturas Homologadas 00/09 a 00/09/2021 

Votação  7:30h às 17:30h do dia 00/09/2021 

Divulgação do Resultado 22:00h do dia 06/09/2021 

Prazo final para Recurso em Relação ao Resultado 17:00h do dia 07/09/2021 

Homologação e Divulgação do Resultado Final 17:00h do dia 08/10/2021 

Encaminhamento do resultado final da votação para homologação 

pelo Reitor e/ou seu Substituto legal nos termos do Estatuto da 

UFMT 

Até às 17:00h do dia 11/10/2021 

 

 

Cuiabá, 01 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Wesley Snipes Correa da Mata 
Presidente da Comissão Eleitoral 

RGA: 201611129021 
 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Eleição para a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

administrativos em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (CIS/PCCTAE – UFPE) 

para o período de 2021- 2024.  

 

CIS - Formulário de Inscrição do Candidato 

Nome: 

Matrícula SIAPE:                    

CPF: 

Data de admissão:  

Data de nascimento: 

Cargo: 

Unidade de Lotação: 

 E-mail: 

Fone de Contato: 

Situação Funcional:                    ( ) Ativo             ( ) Aposentado 

 

Cuiabá,    de setembro de 2021 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

Observações: Após assinatura, o candidato deve encaminhar o formulário para o email da Comissão 

Eleitoral eleiçãoconselhos/cis2021@gmail.com  

 

 

__________________________________ 
Presidente da Comissão Eleitoral 

mailto:eleiçãoconselhos/cis2021@gmail.com


ANEXO 3 

 

PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL EM RELAÇÃO ÀS CADIDATURAS ÀS 

VAGAS DE REPRESENTAÇÃOTÉCNICO-ADMINISTRATIVA NA COMISSÃO 

INTERNA DE SUPERVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS.  

 

 

 ( ) INSCRIÇÃO DEFERIDA                                   ( ) INSCRIÇÃO INDEFERIDA 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Cuiabá,       de Setembro de 2021 

 

 

___________________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral 



ANEXO 4 

REQUERIMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

A ELEIÇÃO:                       ( ) CIS                                ( ) CONSUNI/CONSEPE         

( ) AO CANDIDATO: ______________________________________________  

Identificação: Nome: 

_______________________________________________________________

Lotação:________________________________________________________

Matrícula SIAPE: _________________  

Telefone com DDD: __________________________  

E-mail: 

_______________________________________________________________ 

Requerimento: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Em: _____ / _____ / ______ 

Assinatura:____________________________________ 

 



 PARECER DA COMISSÃO ELEITORAL 

 ( ) Deferido                                                                   ( ) Indeferido 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Cuiabá,       de Setembro de 2021 

 

 

________________________________ 
Presidente da Comissão Eleitoral 


