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O PRESIDENTE DA COMISSÃO RECEPTORA, designado mediante a Portaria ICEN nº 27, de 

29 de agosto de 2019, considerando a Nota Explicativa nº 001, referente ao Edital ICEN nº 009, de 25 

de setembro de 2019, torna público para a comunidade universitária do Instituto de Ciências Exatas e 

da Natureza a seguinte retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

DA RETIFICAÇÃO 

 

1. No item 9.3, onde se lê: 

 

O número ponderado de votos (V) obtidos por candidato de cada segmento serão calculados, 

observando-se a equação, 

 

V = 0,70 x VVDo + 0,15 x VVTa + 0,15 x VVDi, 

 

onde VVDo é o número de Votos Válidos de Docentes, VVTa é o número de Votos Válidos de 

Técnicos-administrativos, e VVDi é o número de Votos Válidos de Discentes. 

 

Leia-se: 

 

O valor final (VF), referente aos votos válidos obtidos por cada candidato dos segmentos que 

constituem o Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, será calculado observando-se a seguinte 

equação: 

 

VF = [(TVVDo/TVDo) x 0,70 + (TVVTa/TVTa) x 0,15 + (VVDi/TVDi) x 0,15], onde: 

 

VF = Valor Final 

TVVDo = total de votos válidos obtidos pelo candidato do segmento docente 

TVDo = total de votos do segmento docente 

TVVTa = total de votos válidos obtidos pelo candidato do segmento técnicos-administrativos em 

educação 

TVTa = total de votos do segmento técnicos-administrativos em educação 

TVVDI = total de votos válidos obtidos pelo candidato do segmento discente 

TVDi = total de votos do segmento discente 

 

2. Os demais itens e subitens do Edital ICEN nº 009/2019 permanecem inalterados. 
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