
FUNDAÇÃO ÁTTILA TABORDA 

EDITAL Nº 001/ 2021- CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

 

A Comissão Eleitoral Central, no uso de suas atribuições, vem, pelo presente, tornar 

pública a CONVOCAÇÃO para ELEIÇÕES DIRETAS PARA PROVIMENTO DOS 

CARGOS DE CONSELHEIRO DO CONSELHO FISCAL, nos termos do disposto no 

artigo 21 do Estatuto desta Instituição: 

1. Considerando o estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19, a eleição será 

realizada por meio eletrônico, a fim de viabilizar a participação de todos os eleitores, 

devendo estes acessar o site https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-

2021 onde constará o tutorial para votação e o link para perfectibilização do voto.  

2. As eleições ocorrerão no dia 28 de abril de 2021, das 8 horas às 22 horas.  

3. Admite-se a reeleição dos candidatos que compõem esse órgão interno da FAT, 

desde que haja renovação de 2/5 e, em prazo hábil, inscrevam-se para concorrer. 

4. Nos termos do disposto no artigo 19 e 22 do referido Estatuto, podem concorrer 

aos cargos de Conselheiro do Conselho Fiscal os professores que tenham, no mínimo, 

três anos de prestação de serviços à instituição, em exercício de atividade docente de 

função administrativa ou de pesquisa, desde que não estejam na Instituição a título 

temporário. 

5. Os candidatos a Conselheiro deverão se inscrever pelo site oficial da URCAMP, 

em link próprio destinado a este fim (https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-

fiscal-2021) do dia 12 de abril de 2021 até as 23h59min o dia 13 de abril de 2021. 

6. No dia 14 de abril de 2021 será divulgada e publicada a nominata dos candidatos 

inscritos cujos requisitos de elegibilidade tenham sido observados. 

7. Os interessados terão 24 horas para impugnação das candidaturas, devendo 

protocolar, dentro deste prazo, seus recursos devidamente fundamentados, pela 

internet no site oficial da URCAMP. A Comissão Eleitoral Central decidirá dos recursos 

interpostos, publicando suas decisões, em até 24 horas contados do término do prazo 

para impugnação das candidaturas. 

8. As listagens dos votantes serão fornecidas pelo Recursos  Humanos para 

publicação pela Assessoria Técnica de Informação no site da URCAMP 

(https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-2021) até o dia 19 de abril de 

2021, para que, no prazo de 24 horas da publicação, possam ser interpostos os recursos 

cabíveis devidamente fundamentado, por parte dos interessados para inclusão ou 

supressão de nomes. Haverá prazo de 24 horas para impugnação fundamentada da 

inclusão ou exclusão do nome de votantes, devendo a Comissão Eleitoral Central decidir 



sobre os eventuais recursos, no prazo de 24 horas, contados do término do prazo para 

impugnação. 

9. Cada Eleitor deverá votar em um único candidato, mesmo que ministre aulas em 

mais de um dos campi, sendo vedada a votação por procuração. 

10. Será considerado nulo o voto que assinalar o nome de mais de um candidato. 

11. A Comissão Eleitoral deverá lavrar ata de abertura e ata de encerramento da 

votação, com o registro dos resultados apurados após término da votação. 

12. No dia das eleições não será admitida a propaganda eleitoral ostensiva em 

qualquer dos campi, nos termos da legislação eleitoral em vigor.  

13. Toda propaganda, inclusive pela internet (redes sociais, e-mails, etc.) deverá ser 

encerrada até às 23h59min do dia 26 de abril de 2021. 

14. O resultado deverá ser apurado imediatamente após encerradas as eleições e 

publicado no site https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-2021. 

15. Haverá uma Assessoria Técnica de Informação composta por Fernando 

Fagonde e Josiéllen Milano, que ficam responsáveis pela publicação da lista dos 

eleitores no site da URCAMP (https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-

2021) e pela viabilização das inscrições dos candidatos. 

16. Esta Assessoria deverá observar os prazos fixados neste edital 

17. No site https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-2021 será 

disponibilizado um tutorial explicativo do processo de votação, assim como o link para 

perfectibilização do voto. 

18. O tutorial para votação estará disponível no dia 23/04/2021 no site  

https://www.urcamp.tche.br/eleicoes-conselho-fiscal-2021. 

19.  A Comissão eleitoral Central pode ser contactada pelo e-mail 

eleicoes@urcamp.edu.br. 

 

 

Bagé, 24 de março de 2021.  

 

Profa. Lourdes Helena Martins da Silva 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 


