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Onde se lê:
Art. 2º- [...]
Parágrafo único - Cada matrícula (estudante, docente ou

técnico-administrativo em educação) confere direito a um voto,
sendo que o pai, mãe ou responsável de estudante menor de 13 anos
terá o direito a votar o número de vezes correspondente ao número de
estudantes matriculados nessa faixa etária.

Leia-se:

Art. 2º- [...]
Parágrafo único - Cada matrícula (estudante, docente ou

técnico-administrativo em educação) confere direito a um voto,
sendo que o pai, mãe ou responsável de estudante menor de 12 anos
terá o direito a votar o número de vezes correspondente ao número de
estudantes matriculados nessa faixa etária.

Onde se lê:

Art.11 – A consulta ocorrerá de forma híbrida, sendo exclusivamente
online via SiGEleição para os servidores e estudantes maiores de 12 anos, e
presencial para os responsáveis por estudantes menores de 13 anos.

Leia-se:

Art.11 – A consulta ocorrerá de forma híbrida, sendo exclusivamente
online via SiGEleição para os servidores e estudantes maiores de 12 anos, e
presencial para os responsáveis por estudantes menores de 12 anos.

Onde se lê:
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Art. 12 - [...]
Parágrafo único – [...]

III) Receber da secretaria as listas nominais dos eleitores
menores de 13 anos;

Leia-se:

Art. 12 - Parágrafo único – [...]
III) Receber da secretaria as listas nominais dos eleitores
menores de 12 anos;

Onde se lê:

Art. 21 – Junto às mesas receptoras, estarão dispostas as listas de
todos os eleitores menores de 13 anos, sendo que o eleitor deverá
identificar-se apresentando documento com foto e assinar a lista de presença,
no local indicado.

Leia-se:

Art. 21 – Junto às mesas receptoras, estarão dispostas as listas de
todos os eleitores menores de 12 anos, sendo que o eleitor deverá
identificar-se apresentando documento com foto e assinar a lista de presença,
no local indicado.

Goiânia, 25 de maio de 2022.

Alcir Horário da Silva
Diretor do CEPAE-UFG
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