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ATA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE CHEFE E VICECHEFE DO
(2021-2023)DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  - EDITAL

DCSA - CCAE - N° 001/2021

No trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de 2021, a comissão eleitoral se reuniu
para apreciar os processos submetidos para a CONSULTA ELEITORAL PARA ESCOLHA
DE CHEFE E VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

 (2021-2023). A reunião foi presidida por Eddla Karina Gomes Pereira,APLICADAS (DCSA)
presidente da comissão, e estiveram presentes os seguintes membros da comissão: Josicarla
Soares Santiago e Rosiele Fernandes Pinto. A secretaria dos trabalhos foi dada a Josicarla
Soares Santiago.

Iniciada a reunião a comissão verificou que apenas um processo foi submetido para
apreciação, conforme consta em Tabela abaixo.

Número do
processo

23074.031624/2021-13

Documentos
apreciados

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS A
CHEFE E VICECHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E
EDUCAÇÃO - CAMPUS IV - UFPB. E FICHA DE INSCRIÇÃO DOS
CANDIDATOS

Inicialmente, de acordo com os documentos analisados, verifica-se que o processo atende aos
pré-requisitos determinados no item 3.2 do EDITAL DCSA - CCAE - N° 001/2021, a constar:
“A inscrição dos postulantes será feita mediante requerimento administrativo registrado no
SIPAC, dirigido à Comissão Eleitoral, indicando o cargo a que pretende concorrer,
denominação da chapa e arte visual que represente os/as candidatos/as, nos termos do ANEXO
II”. Quanto ao prazo previsto no item 3.5, a se dizer “A inscrição dos candidatos será
direcionada à Comissão Eleitoral, no período de 29 e 30 de março de 2021, mediante
requerimento e preenchimento da ficha de inscrição dos candidatos, enviado via SIPAC”,
também se encontrou correspondência, tendo sido dada entrada no processo no dia 30/03/2021.

Na sequência, se verifica que o item 3.3 também foi cumprido, destacando “Só será aceita a
inscrição do candidato a Chefe do DCSA com seu respectivo candidato a Vice-Chefe”.
Fazendo-se conhecer os candidatos ao pleito.

CHEFE: JOSÉ JASSUIPE DA SILVA MORAIS-SIAPE: 2337179

VICE-CHEFE: EDILANE DO AMARAL HELENO-SIAPE: 1412604

Os membros da comissão verificaram que nenhum dos postulantes tem qualquer impedimento
para concorrerem, estando de acordo com o item 3.1 do EDITAL DCSA - CCAE - N°
001/2021, determinando “poderão candidatar-se à indicação para os cargos de Chefe e
Vice-Chefe do DCSA os professores efetivos integrantes da Carreira do Magistério Superior,
em exercício, lotados no referido Curso. 3.1.1 Compreende-se professores lotados no Curso,
aqueles que estão em exercício e envolvidos com atividades de ensino e/ou pesquisa e/ou
extensão no referido curso.



Atendendo aos pré-requisitos estabelecidos em edital, a comissão verifica que os candidatos
não padecem de qualquer punição ou mácula que os tornem inelegíveis, pelo que 

 o registro da chapa inscrita.HOMOLOGARAM

Nada mais havendo a tratar, a presidente Eddla Karina Gomes Pereira, deu por encerrada a
reunião, da qual eu, Josicarla Soares Santiago, lavrei a presente Ata.

A Comissão

(Assinado digitalmente em 31/03/2021 14:58)
DOUGLAS SEBASTIAN DANTAS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Matrícula: 3152215

(Assinado digitalmente em 31/03/2021 13:57)
EDDLA KARINA GOMES PEREIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1895268

(Assinado digitalmente em 31/03/2021 14:37)
JOSICARLA SOARES SANTIAGO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1611968

(Assinado digitalmente em 31/03/2021 13:55)
ROSIELE FERNANDES PINTO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
Matrícula: 1560564
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