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1º TERMO ADITIVO 

  

A comissão receptora, instituída pela Portaria IEDS nº 38, de 16 de setembro de 2019, torna público 

o 1º termo aditivo referente ao PROCESSO ELETIVO DE VICE-COORDENADOR DO 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS, EDITAL Nº 11/2019. 

 

Onde se lê: 

2.4. A eleição para a escolha do Vice-coordenador do Colegiado do curso de Engenharia de 

Energias ocorrerá em sessão do órgão colegiado, sob a convocação do presidente do Colegiado e 

com quórum de, no mínimo, maioria absoluta de seus membros colegiados nos dias úteis do período 

de 05 a 11 de novembro de 2019, em local a definir na convocação. 

 

Leia-se: 

2.4. A eleição para a escolha do Vice-coordenador do Colegiado do curso de Engenharia de 

Energias ocorrerá em sessão do órgão colegiado, sob a convocação do presidente do Colegiado e 

com quórum de, no mínimo, maioria absoluta de seus membros colegiados nos dias úteis do período 

de 05 a 13 de novembro de 2019, em local a definir na convocação. 

 

Desta forma, o Anexo V – Cronograma de Atividades passa a vigorar da seguinte maneira: 

 

Atividade Período  

Inscrição dos candidatos 21 a 25 de outubro de 2019  

Dia do Servidor Público (dia não letivo) 28 de outubro de 2019  

Dia de Finados (Feriado Nacional) 02 de novembro de 2019  

Publicação da homologação das inscrições 29 de outubro de 2019  

Recursos contra candidatura 30 de outubro a 01 de novembro de 2019  

Publicação da relação definitiva de inscrições 04 de novembro de 2019  

Votação 05 a 13 de novembro de 2019  

Publicação do Resultado Parcial  Até 13 de novembro de 2019  

Recursos contra o resultado 
5 dias úteis após a publicação do 

Resultado Parcial 

 

Publicação do resultado final Até 21 de novembro de 2019  
 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

 

Redenção, 05 de novembro de 2019. 

 

 

Comissão Receptora  

 


