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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO
REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE
CIÊNCIAS MÉDICAS – FACULDADE DE MEDICINA DO RECIFE NO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA
NO DIA TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
No dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e um foi realizada a eleição para o
representante dos técnicos administrativo para o CONSUNI. Todo esse processo foi
realizado pelo sistema e-votação, que utiliza a tecnologia Helios Voting que permite a
realização de eleições pela Internet, com apenas um candidato inscrito, o servidor
Neemias Correia de Oliveira. Conforme edital o início da votação aconteceria às
nove horas, entretanto, por problemas técnicos e logo resolvido pela
Superintendência de Tecnologia da Informação-STI, a votação deu início às nove e
trinta, consequentemente o final ficou estendido até às dezessete horas. Todo
processo de votação aconteceu sem nenhuma intercorrência. No vigésimo nono dia
do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, a
comissão eleitoral se reuniu, na sala do Curso de Medicina do Cento de Ciências
Médicas-Faculdade de Medicina do Recife, localizada no segundo andar do referido
centro, sob a Presidência de Hemmyle Brito de Azevedo – Presidente, Taciana de
Freitas Barbosa Moraes e Paula Rafaella Santos do Nascimento, membros. A
presidente abriu os trabalhos para apuração dos votos validos, com base no relatório
expedido pela Superintendência de Tecnologia da Informação-STI, enviado a esta
comissão no dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um. Com 73 servidores
técnicos aptos foi contabilizado catorze votos válidos, para o candidato Neemias
Correia de Oliveira e um em branco, perfazendo um total de 15 votantes, assim fica
eleito para representação dos técnicos administrativo no CONSUNI, pelo período de
dois anos, podendo ser reconduzido pelo mesmo período o servidor Neemias
Correia de Oliveira. Sem mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às onze horas
do dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e um. Taciana de Freitas Barbosa
Moraes, secretária, assino e lavro a presente ata.
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