
NORMAS PARA A ELEIÇÃO DO COMITÊ DE ANÁLISE DE 

CAPACITAÇÃO 

 
A COMISSÃO ELEITORAL, instituída pela Portaria nº 3/2018/SEI-

CEMADEN de 21 de junho de 2018 publicada no BS nº 8 – Suplementar do 

Cemaden, conforme o disposto no § 2º do artigo 8º da Portaria nº 

2860/2018/SEI-MCTIC de 29 de maio de 2018, publicada no BS nº 07 do 

Cemaden, RESOLVE: 

Art. 1° - Estabelecer as normas para eleição de 01 (um) representante titular e 

01 (um) suplente de cada uma das carreiras de C&T, para compor o Comitê de 

Análise de Capacitação, conforme o disposto na alínea “c” e §§1º e 2º do artigo 

8º da Portaria nº 2860/2018/SEI-MCTIC de 29 de maio de 2018, publicada no 

BS nº 07 do Cemaden. 

CAPÍTULO I 

DO COMITÊ DE ANÁLISE DE 

CAPACITAÇÃO 

Art. 2° - O Comitê de Análise de Capacitação será composto pelos seguintes 

membros: 

I. Coordenador Geral de Pesquisa e Desenvolvimento como titular, 

que o presidirá e o Coordenador Geral de Pesquisa e 

Desenvolvimento Substituto como suplente; 

II. Coordenador Geral de Operação e Modelagem como titular e o 

Coordenador Geral de Operação e Modelagem Substituto como 

suplente; 

III. Um (01) representante titular e um (01) suplente de cada uma das 

carreiras de C&T. 

§ 1° - Os membros do Comitê deverão ser portadores do título de Doutor ou 

equivalente. 

§ 2° - Os representantes de cada uma das carreiras de C&T serão indicados pelos 

seus pares. 

CAPÍTULO II 

DA CANDIDATURA 

 

Art. 3° - As candidaturas serão efetivadas no período compreendido entre 12 

horas de 21/06/18 às 12 horas de 26/06/18, por meio do e-mail 

eleicoes@cemaden.gov.br. 

Art. 4°- Somente poderão se candidatar servidores das carreiras do Centro, 

portadores do título de Doutor ou equivalente. 

Art. 5°- A lista dos(as) candidatos(as) inscritos será divulgada até as 17 horas 

do dia 26/06/18 por e- mail e afixada em mural. 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO COMITÊ DE ANÁLISE DE 

CAPACITAÇÃO 
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Art. 6° - Compete ao Comitê de Análise de Capacitação: 

I. análise de mérito da solicitação encaminhada pelo servidor; 

II. emitir parecer recomendando ou não, o atendimento da solicitação; 

III. elaborar parecer com recomendações e classificação de ordem de 

prioridade a ser submetido à Direção do Centro para aprovação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

Art.7° - A votação ocorrerá no período de 28/06/18 a 06/07/18, nos seguintes 

horários: 

I. 28 /06/18: das 10h às 11h e das 15h às 16h 

II. 29/06/18: das 10h às 11h e das 15h às 16h 

III. 02/07/18: das 10h às 11h e das 15h às 16h 

IV.      

03/07/18: 

das 06h às 

07h V.     

05/07/18: 

das 10h às 

11h VI. 

06/07/18: 

das 10h às 

11h 

Art. 8º - O local de votação será designado previamente pela Comissão e 

durante o período de votação estará devidamente identificado. 

Art. 9º - A cédula de votação conterá o nome de todos os candidatos inscritos 

para cada uma das carreiras de C&T, ou seja, uma para analistas, uma para 

pesquisadores e outra para tecnologistas. 

Art. 10 - O modelo da cédula de votação será definido pela Comissão Eleitoral. 

Art. 11 - A votação será realizada em cédula de papel com depósito em urna. 

Art. 12 - Para a votação os eleitores deverão dirigir-se ao local de votação e 

apresentar documento oficial de identificação ou crachá funcional ao membro 

da Comissão Eleitoral presente no local e responsável pela votação. 

Art. 13 - O eleitor deverá assinalar o nome de somente um (01) dos candidatos 

relacionados na cédula. 

Art. 14 - Serão desconsiderados os votos em branco ou que não atendam ao 

disposto no Art. 13. 

Art. 15 - O voto é facultativo. 



Art. 16 - Os servidores de cada carreira de C&T: analistas, pesquisadores e 

tecnologistas, respectivamente, só poderão votar nos candidatos 

correspondentes à sua carreira. 

Art. 17 - Após votar, o eleitor deverá obrigatoriamente assinar a lista de votação. 

Art. 18 - Durante o período de votação a urna será lacrada imediatamente ao 

final da votação do dia e deslacrada imediatamente antes do início da votação 

do dia posterior, na presença de um (01) membro da Comissão Eleitoral e de 

um (01) servidor não candidato, que atuarão como testemunhas, mediante 

assinatura da ata eleitoral. 

Art. 19 - A Comissão Eleitoral elaborará lista dos eleitores (servidores das 

carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento 

Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e 

Tecnologia). 

CAPITULO V 

DO RESULTADO 

Art. 20 - A abertura da urna e apuração dos votos serão realizadas no dia 10 de 

julho de 2018, a partir das 09 horas, nas dependências do Cemaden, na 

presença de no mínimo dois (02) servidores não candidatos, que atuarão como 

testemunhas, em local a ser designado previamente pela Comissão Eleitoral e 

com livre acesso aos servidores interessados em assistir à apuração. 

Art. 21 - Será elaborada lista final dos candidatos com a classificação do mais 

votado ao menos votado para cada uma das carreiras de C&T, respectivamente. 

Art. 22 - O candidato mais votado para cada uma das carreiras de C&T: 

analista, pesquisador e tecnologista, respectivamente, serão indicados para 

nomeação como representante titular do Comitê de Análise de Capacitação. 

Art. 23 - O candidato que obteve a segunda maior votação para cada uma das 

carreiras de C&T: analista, pesquisador e tecnologista, respectivamente, serão 

indicados para nomeação como representante suplente do representante titular 

eleito para aquela carreira. 

Art. 24 - Em caso de empate os nomes serão encaminhados para análise e 

decisão pela Direção do Cemaden. 

Art. 25 - A Comissão Eleitoral encaminhará à Direção os resultados conforme 

apurados na eleição, independentemente da falta de candidaturas para o 

preenchimento das vagas previstas conforme artigo 8º, alínea “c” da Portaria 

nº 2860/2018/SEI-MCTIC de 29 de maio de 2018. 

Art. 26 - A oficialização do processo de eleição se dará por meio de ata a ser 

encaminhada à Direção do Centro até a data de 10/07/18. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Seção I 

Dos Casos Omissos 

Art. 27 - Casos omissos e dúvidas sobre o processo eleitoral deverão ser 

encaminhados para o e-mail 

eleicoes@cemaden.gov.br e serão respondidas após avaliação da 

Comissão Eleitoral. 
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Seção II 

Do Calendário 

Candidatura: 

21/06/18 a 

26/06/18 

Divulgação da lista 

de candidatos: 

26/06/18 Votação: 

28/06/18 a 

06/07/18 

Divulgação do resultado da eleição: 10/07/18 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

Portaria nº 3/2018/SEI-CEMADEN 
 


