
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

Comissão Eleitoral para Eleição de Representantes nas Instâncias Deliberativas da UFCAT

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 03/2022

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DOCENTES, TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO E ESTUDANTES NAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

A Comissão Eleitoral, usando de suas atribuições e de acordo com a Estatuto e Regimento Geral
da UFCAT, torna pública a Retificação do Edital nº 03/2022, conforme abaixo:

Onde lê-se:

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.2 - As inscrições serão feitas por chapa para cada uma das instâncias, por meio de formulário
online específico, disponível em <https://forms.gle/Ufvi9hM7DBPJQg687>, no qual deve constar a
instância de inscrição da chapa, o nome do candidato à representação titular, o nome do candidato
à representação suplente e as respectivas fotografias anexadas, e realizar-se-ão no período de
19 de agosto a 09 de setembro de 2022.

1.3 - A cada nome inscrito, juntamente com seu suplente, corresponderá um número exclusivo,
atribuído por meio de sorteio a ser realizado pela Comissão Eleitoral. As homologações das
inscrições serão publicadas no site da UFCAT (https://www.catalao.ufg.br), no dia 13 de setembro
de 2022.

1.4 - Os recursos às homologações deverão ser protocolados na Recepção da Reitoria, no horário
das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, do dia 14 de setembro de 2022.

Leia-se:

1 - DAS INSCRIÇÕES

1.2 - As inscrições serão feitas por chapa para cada uma das instâncias, por meio de formulário
online específico, disponível em <https://forms.gle/Ufvi9hM7DBPJQg687>, no qual deve constar a
instância de inscrição da chapa, o nome do candidato à representação titular, o nome do candidato
à representação suplente e as respectivas fotografias anexadas, e realizar-se-ão no período de
19 de agosto a 19 de outubro de 2022.

https://forms.gle/Ufvi9hM7DBPJQg687
https://www.catalao.ufg.br
https://forms.gle/Ufvi9hM7DBPJQg687


1.3 - A cada nome inscrito, juntamente com seu suplente, corresponderá um número exclusivo,
atribuído por meio de sorteio a ser realizado pela Comissão Eleitoral. As homologações das
inscrições serão publicadas no site da UFCAT (https://www.catalao.ufg.br), no dia 20 de outubro de
2022.

1.4 - Os recursos às homologações deverão ser protocolados na Recepção da Reitoria, no horário
das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min, do dia 21 de outubro de 2022.

Onde lê-se:

4 - DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

4.1 - O SIGEleição será inicializado às 08h00min do dia 22 de setembro de 2022 e estará aberto
à votação on-line, que terminará às 21h00min com o fechamento do sistema;

4.7 - Às 21h00min, do dia 22 de setembro, o sistema SIGEleição encerrará automaticamente o
processo de votação, não permitindo mais nenhum acesso para voto;

Leia-se:

4 - DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

4.1 - O SIGEleição será inicializado às 08h00min do dia 27 de outubro de 2022 e estará aberto à
votação on-line, que terminará às 21h00min com o fechamento do sistema;

4.7 - Às 21h00min, do dia 27 de outubro, o sistema SIGEleição encerrará automaticamente o
processo de votação, não permitindo mais nenhum acesso para voto;

Onde lê-se:

5 - DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS

5.4 - Recursos contra o resultado da eleição deverão ser dirigidos à comissão eleitoral, até o dia
26 de setembro, devidamente protocolados, de forma presencial, na Recepção da Reitoria, no
horário das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min.

https://www.catalao.ufg.br


Leia-se:

5 - DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS

5.4 - Recursos contra o resultado da eleição deverão ser dirigidos à comissão eleitoral, até o dia
31 de outubro, devidamente protocolados, de forma presencial, na Recepção da Reitoria, no
horário das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min.

UFCAT, aos 12 de setembro de 2022.

Wender Rodrigues de Siqueira
Presidente da Comissão Eleitoral


