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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 
 

EDITAL Nº 6 / 2022 - CCJ-DC (11.01.46.01) 
 
Nº do Protocolo: 23074.090151/2022-08

João Pessoa-PB, 21 de Setembro de 2022

A Diretora do Centro de Ciências Jurídicas, no uso de suas atribuições e em consonância com a resolução CONSUNI
17/2017, torna público o Edital para a Consulta Eleitoral para representantes, titular e suplente do Centro de Ciências
Jurídicas, junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD da Universidade Federal da Paraíba.

1. Dos cargos eletivos

- Serão indicados, por consulta eleitoral direta e nominal, docentes para as funções de

representante do Centro de Ciências Jurídicas, titular e suplente, junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente -
CPPD/UFPB.

- O mandato tem duração de 2 (dois) anos, com possível recondução ao cargo por mais uma vez consecutiva.

2. Dos pré-requisitos

- A chapa deverá ser composta por docentes com vínculo efetivo (não podendo ser visitantes ou substitutos) com regime de
trabalho de Dedicação Exclusiva e em uma das duas classes finais da carreira docente que componham os Departamentos
do Centro de Ciências Jurídicas.

- Ocupantes de cargos de Direção, Coordenações ou que recebam Função Gratificada não poderão se candidatar.

3. Das inscrições

- As inscrições serão realizadas via processo eletrônico, aberto pelo SIPAC, e serão

encaminhadas à Direção do Centro de Ciências Jurídicas, que em seguida dará seguimento do processo à Comissão
Eleitoral.

- Os processos deverão estar instruídos de:

1. a) Requerimento de inscrição da chapa (Anexo II deste Edital)
2. b) Documentação pessoal (RG, CPF) dos membros da chapa
3. c) Sucinta carta-proposta da chapa
4. d) Fotografia do titular e suplente para inserção no SIGEleição.

4. Dos prazos e datas

- As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 26/09 e 30/09/2022.

- As homologações deverão ocorrer entre os dias 05 e 06/10/2022, divulgadas na página do CCJ e por nota emitida pelos
sistemas SIG.

- A consulta eleitoral está prevista para ocorrer no dia 13/10/2021.

5. Da consulta eleitoral

- As três consultas eleitorais regidas por este Edital acontecerão através do SIGeleição, de forma virtual.

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Prazo para inscrição das
candidaturas 26/09 a 30/09/2022

Homologação das candidaturas após
interposição de recursos 05 e 06/10/2022

Data da votação 13/10/2022

Apuração dos votos 13/10/2022

Divulgação final do resultado 14/10/2022
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Candidato(a) a titular,
Nome _______________________________________________,
SIAPE _____________, CPF ___________________________,

Candidato(a) a suplente,
Nome _______________________________________________,
SIAPE _____________, CPF ___________________________,

vêm respeitosamente requerer inscrição da Chapa
_____________________________,
para concorrer à consulta eleitoral para representante do CCJ junto à
Comissão Permanente de Pessoal Docente.

Declaramos, ainda, que estamos de acordo com as normas constantes do
Edital n.º __________, bem como as demais legislações aplicáveis e dos
procedimentos definidos pela Comissão Eleitoral.

 
Os requerentes afirmam serem verídicas as informações prestadas neste
requerimento.

Relação das mídias digitais oficiais do(a) candidato(a) titular

Relação das mídias digitais oficiais do(a) candidato(a) suplente

João Pessoa, ________de ________________de 2022.

 
__________________________
Assinatura cand. Titular

__________________________
Assinatura cand. Suplente

 
 
 

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 15:08 ) 
ANNE AUGUSTA ALENCAR LEITE REINALDO 

DIRETOR 
Matrícula: 1917388 
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