
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO COORDENADORA DE CONSULTA ELEITORAL DESIGNADA POR MEIO DA 

PORTARIA Nº 1.440/2017 – REITOR 

 

RD 

Memorando Circular nº 07/2018 – Comissão Eleitoral 
 

 
Vitória (ES), 4 de setembro de 2018. 

 
 

Aos Servidores Docentes, Técnico-administrativos em Educação 
(TAEs), Discentes e Empregados da EBSERH vinculados ao HUCAM. 

 
 

ASSUNTO: Inscrição de mesários. 
 
 
Considerando o que dispõe a Resolução nº 32/2017 do egrégio 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, que 
estabelece normas para a consulta eleitoral de escolha do Superintendente do 
HUCAM; 

considerando que a consulta eleitoral de escolha do 
Superintendente do HUCAM dar-se-á nos dias 21 e 22 de novembro de 2018; 

considerando o que dispõe o Art. 12 da Resolução nº 32/2017-CUn 
(os servidores e empregados nomeados para compor as seções receptoras 
serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Comissão 
Coordenadora da Consulta Eleitoral, sem prejuízo de salário ou qualquer outra 
vantagem pelo número de dias equivalentes ao da sua participação e 
treinamento para consulta eleitoral); 

considerando que cada mesa receptora de votos deverá contar 
com 1 (um) Presidente, 1 (um) Secretário e 1 (um) Mesário, e que as mesas 
receptoras de votos de cada Seção trabalharão por 2 (dois) turnos 
subsequentes, 

informamos que as inscrições para mesários estarão abertas do 
dia 10 ao dia 13 de setembro de 2018, conforme instruções contidas no  
documento anexo.  

NÃO serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido, a saber, 
das 8 horas do dia 10 de setembro às 17 horas do dia 13 de setembro de 
2018. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Armando Biondo Filho 
Presidente da Comissão  

Coordenadora da Consulta Eleitoral 
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ANEXO DO MEMORANDO CIRCULAR N° 07/2018 – COMISSÃO ELEITORAL 
 

Convocação de voluntários para compor as mesas receptoras de votos da consulta 
eleitoral de escolha do Superintendente do HUCAM para o quadriênio 2019-2022 

 

DATA DA CONSULTA ELEITORAL: 21 e 22 de novembro de 2018 

 
o Turno de trabalho 1: das 7h às 13h30  

o Turno de trabalho 2: das 13h30 às 20h  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Os voluntários que participarem como membros das mesas receptoras receberão o 

abono de dias de folga equivalente aos dias de sua participação e treinamento para a 

consulta eleitoral. 

 As inscrições para mesários deverão ser feitas pelo e-mail daocs@ufes.br, das 8 horas 

do dia 10 de setembro às 17 horas do dia 13 de setembro de 2018, contendo as 

seguintes informações:  

o Nome completo: 

o Matrícula SIAPE ou matrícula UFES: 

o CPF: 

o RG: 

o Vínculo institucional e unidade de lotação: 

o Dias / turno disponível: 

o E-mail: 

o Número de celular: 

o Telefone fixo e ramal: 

 Os mesários selecionados e treinados em 2017 terão prioridade, NÃO sendo 

necessária nova inscrição. 

 Nenhuma refeição será fornecida pela UFES. 

 Mais informações: (27) 4009-2223 – DAOCS. 


