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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL CATALÃO 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA - FENG 

 

ERRATA 

 

EDITAL Nº 01/2020 

 

A Comissão Eleitoral, por intermédio de seu presidente faz saber aos/as 

interessados/as acerca da ERRATA no edital devido a problemas técnicos do 

CERCOMP/UFG.  

 

Onde se lê: 

 

Cabeçalho. Eleição para escolha de representantes dos docentes e dos discentes da 

 Unidade Acadêmica Especial de Engenharia da Regional Catalão/UFG       

 (FENG): período de mandato de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2022. 

 

Art. 11. O SIGEleição será inicializado às 8h do dia 26 de março de 2020 e estará aberto 

à votação on-line até as 17h do dia 27 de março de 2020. 

 

Art. 19. A Comissão Eleitoral irá lavrar uma Ata constando os resultados da Eleição 

para publicação e homologação dos mesmos. 

 

Parágrafo Único: A publicação do resultado final será divulgada até o dia 31 de 

março de 2020. 

 

Leia-se: 
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Cabeçalho. Eleição para escolha de representantes dos docentes e dos discentes da          

Unidade Acadêmica Especial de Engenharia da Regional Catalão/UFG          

(FENG): período de mandato de 03 de abril de 2020 a 02 de abril de 2022. 

 

Art. 11. O SIGEleição será inicializado às 8h do dia 30 de março de 2020 e estará aberto 

à votação on-line até as 17h do dia 31 de março de 2020.  

 

Art. 19. A Comissão Eleitoral irá lavrar uma Ata constando os resultados da Eleição 

para publicação e homologação dos mesmos. 

 

Parágrafo Único: A publicação do resultado final será divulgada até o dia 02 de abril 

de 2020. 

 

As demais cláusulas e especificações do referido edital, com exceção do que está 

previsto acima, continuam inalteradas. 

 

Catalão, 13 de março de 2020. 

______________________________________ 

Prof. Naiara Faiad Sebba Calife Garcia 

Presidente da CE da FENG/RC/UFG 

 

______________________________________ 

Prof. Antover Panazzolo Sarmento 

Chefe da FENG/RC/UFG 


