Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Reitoria

EDITAL N°. 65, DE 07 DE MAIO DE 2019.
O presidente da Comissão Eleitoral - CE designado pela portaria do Reitor Nº 264/2019,
torna público o presente edital, referente ao processo de eleição dos membros que
comporão a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP, conforme
regulamento aprovado pelo Conselho Superior em 14 de dezembro de 2018.
1.

DA ORGANIZAÇÃO

1.1. A CISSP será composta por servidores em exercícios na Reitoria.
1.2. Os membros da CISSP, serão escolhidos pelos servidores através de eleição.
1.3. A CISSP será composta, na Reitoria do IFNMG, por, no mínimo, 03 (três) membros,
sendo o número máximo de membros limitado ao percentual equivalente a 5% do
quantitativo de servidores em exercício na Reitoria.
1.4. O candidato deve estar ciente que o encargo não enseja qualquer remuneração e os
trabalhos desenvolvidos são considerados serviços de relevante interesse público;
1.5. Os membros eleitos da CISSP, em sua primeira reunião, escolherão o seu presidente,
o vice-presidente e o secretário.
1.6. Serão garantidas aos membros da CISSP condições que não descaracterizem suas
atividades normais na instituição, sendo vedada a remoção de qualquer membro sem a
sua anuência.
1.7. A vigência do mandato dos membros da CISSP será de 02 (dois) anos, contados da
data da assinatura da portaria de designação.
2.

DAS ELEIÇÕES E DO PROCESSO ELETORAL

2.1. Poderão votar todos os servidores técnico-administrativos e docentes em exercício na
Reitoria do IFNMG.
2.2. O processo eleitoral observará os seguintes prazos e condições:

2.3. I As inscrições serão realizadas no período de 09 de maio de 2019 a 17 de maio de
2019 no horário de 08:00 às 16:30 na Diretoria de Gestão de Pessoas/Núcleo de
Segurança do Trabalho.
2.4. II Todos os servidores da Reitoria, ainda que estejam em estágio probatório,
independentemente dos setores em que trabalhem, poderão candidatar-se a membro da
CISSP;
2.5. III As eleições serão realizadas no dia 27 de maio de 2019, das 07:30 às 17:30, no
auditório térreo da Reitoria do IFNMG;
2.6. IV O voto será secreto;
2.7. V A divulgação oficial dos membros eleitos ou designados será realizada no dia 28 de
maio de 2019, em lugar de fácil acesso e no site institucional;
2.8. VI Os membros da CISSP, eleitos ou designados, serão empossados no dia 31 de
maio de 2019;
2.9. VII Em caso de empate entre os eleitos, assumirá o servidor que tiver maior tempo de
serviço na instituição.

3.

DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Os comunicados da Comissão Eleitoral da Reitoria serão divulgados no portal
eletrônico do IFNMG: www.ifnmg.edu.br.
3.2. Este edital deverá ser afixado em locais de grande circulação da Reitoria e estará
disponível na página do IFNMG em: www.ifnmg.edu.br.
3.3. Os anexos constituem parte integrante deste edital.
3.4. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quando da aplicação deste edital serão
resolvidos pela Comissão Eleitoral da Reitoria.

Valmir Pereira Magalhães
Presidente da Comissão Eleitoral – CE.

ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL DA CISSP
Data dos Eventos

Eventos

07/05/2019

Publicação e Divulgação do Edital

09/05/2019 à 17/05/2019

Período de inscrições dos candidatos

20/05/2019

Período para divulgação dos inscritos e
campanha

27/05/2019

Votação: das 08h00min às 16h30min

28/05/2019

Divulgação do resultado

31/05/2019

Posse dos membros da CISSP

