
PORTARIA CG-LQ No.03,  de 03 de março
de 2017.

Dispõe  sobre  eleição  de  um
representante dos  SERVIDORES TÉCNICOS
E  ADMINISTRATIVOS  E  SEU  RESPECTIVO
SUPLENTE,  junto  ao  Conselho  Gestor  do
Campus USP  "Luiz  de  Queiroz"  da
Universidade de São Paulo.

A Presidente do Conselho Gestor do Campus USP "Luiz de Queiroz", de acordo
com a norma vigente, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A  escolha  de  um  representante  dos  servidores  técnicos  e
administrativos e seu respectivo suplente junto ao Conselho Gestor do Campus
USP "Luiz de Queiroz", realizar-se-á em uma única fase, no dia  06 de abril de
2017, das 9h até às 17 horas,  por meio de sistema eletrônico de votação e
totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema
de votação convencional, de acordo com as regras dos artigos 4º a 6º desta
Portaria. 

Parágrafo  único  –  Caracteriza  excepcionalidade,  para  os  termos
mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.

Artigo 2º - Poderão votar  e  ser  votados,  por  voto secreto  e direto,  todos  os
servidores técnicos e administrativos lotados nas unidades componentes do
Campus USP "Luiz de Queiroz" ou pertencentes à Prefeitura do Campus USP
“Luiz de Queiroz”.  

§  1º - Não será privado do direito de votar  e ser  votado, o servidor  que se
encontrar em férias ou afastado de suas funções, com ou sem prejuízo dos
vencimentos, se estiver prestando serviços em outro órgão da Universidade de
São Paulo.

§ 2º - A  representação  dos  servidores  no  Conselho  Gestor  não  poderá  ser
exercida por membro do corpo docente da Universidade.
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Da inscrição

Artigo 3º - As candidaturas serão registradas individualmente no Gabinete da
Prefeitura  do  Campus,  mediante  requerimento  do  interessado,  dirigido  à
Presidente do Conselho Gestor, a partir da data de publicação desta até às 17
horas do dia 30 de março de 2017.

§  1º A  inscrição  do  candidato  deverá  ser  acompanhada  de  declaração
comprobatória de que o candidato é servidor no exercício de suas funções,
expedida pelo Serviço de Pessoal da unidade em que está lotado.

§  2º O  pedido  de  inscrição  que  estiver  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas  por  esta  Portaria  será  deferido  pela  Presidente  do  Conselho
Gestor.

§ 3º O quadro dos candidatos inscritos será divulgado na página da Prefeitura
do Campus (www.pusplq.usp.br – Conselho Gestor - Eleições) e divulgado por
e-mail  a  todos  os  servidores  cadastrados  na  lista  de  e-mails  para  avisos  e
informes do Campus USP “Luiz de Queiroz”, em 31 de março de 2017. 

§4º  Recursos serão recebidos  no Gabinete da Prefeitura  até às 12h do dia 04
de abril de 2017, devendo fazê-lo por meio do e-mail: pusp.lq@usp.br e serão
decididos pela presidente do Conselho Gestor. 

§ 5º - A ordem dos nomes na cédula será alfabética.

Da votação eletrônica

Art. 4º.  A PUSP-LQ encaminhará aos eleitores, no dia 06-04-2017, em seu e-mail
institucional,  o  endereço  eletrônico  do  sistema  de  votação  e  a  senha  de
acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto no dia 06-04-2017, das 9h
às 17h. 

Art.  5º.  Cada  uma  das  unidades  componentes  do  Campus  USP  “Luiz  de
Queiroz”  deverá  disponibilizar  equipamento  (um  ou  mais  computadores,
conforme a necessidade), localizados em lugar reservado e de fácil acesso,
possibilitando, assim, a votação de todos os servidores da sua Unidade que
não disponham de outros meios de acesso à internet.

§ 1º Cada Unidade deverá divulgar, junto aos seus servidores, o(s) local(is) em
que o(s) equipamento(s) mencionado(s) acima estará(ão) localizado(s);

Art. 6º. O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe sigilo e
inviolabilidade.
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Da votação convencional

Artigo 7º - A  votação  convencional,  a  que  se  refere  o  art.  1º  supra,  será
realizada no dia 06 de abril  de 2017, das 9h até às 17h, por intermédio de
cédula única, devidamente rubricada pelo Presidente da Mesa Eleitoral, nos
seguintes locais:

ESALQ:  Saguão Lateral do Prédio Central do Campus – apenas para servidores
lotados na ESALQ

PUSP-LQ:   Hall  de  entrada  do  prédio  das  Divisões  Administrativa  e  de
Manutenção e Operação – apenas para servidores lotados na PUSP-LQ  

CENA: Hall de entrada do prédio da administração- apenas para servidores
lotados no CENA 

Parágrafo único. O Dirigente de cada unidade que compõe o Campus USP
“Luiz de Queiroz” deverá indicar funcionários para compor a mesa eleitoral.
Dentre  os  indicados,  o  Presidente  do  Conselho  Gestor  nomeará  um  dos
membros como Presidente.

Artigo 8º - O Gabinete da Prefeitura encaminhará aos locais de votação as
listas de comparecimento para assinatura dos eleitores.

§1º.  A identificação de cada votante será feita mediante a apresentação de
prova  hábil  de  identidade  e  confronto  com  o  constante  das  listas
mencionadas no caput deste artigo. 

§ 2º - Em caso de dúvida na lista de presença, o Presidente da Mesa Eleitoral
providenciará para que o eleitor vote em separado, cuja cédula será lacrada
em envelope rubricado pelos membros da Mesa Eleitoral.  

Artigo 9º.  Não será permitido o voto por procuração.

Artigo 10 - As cédulas serão confeccionadas em papel branco, com os dizeres
na parte superior “ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOS
E ADMINISTRATIVOS JUNTO AO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP “LUIZ DE
QUEIROZ”, contendo, na parte inferior, campo próprio para assinalar o nome
do candidato.

Artigo   11 - Serão garantidos o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna.

Artigo  12 - O  processo  eleitoral  realizar-se-á  mediante  a  observação  das
seguintes condições:

I  - registro prévio dos candidatos na forma estabelecida no artigo 3º;
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II - identificação de cada votante no ato da assinatura na lista de presença;

III - cada eleitor poderá votar em apenas um candidato;

IV - serão nulos os votos que não forem lançados na cédula oficial;

V  - A  apuração  deverá  ser  realizada  imediatamente  após  o  término  da
votação, em sessão pública, pela própria Mesa Eleitoral.

§ 1º - A urna será acompanhada de uma ata de abertura e de encerramento
dos trabalhos, assinada pelo Presidente e Mesários, na qual constará todos os
detalhes pertinentes à eleição.

§ 2º - Encerrados os trabalhos eleitorais, todo o material relativo à eleição será
encaminhado à Assistência Técnica de Direção da PUSP-LQ, que o conservará
pelo prazo de trinta dias.

Dos resultados

Artigo 13 - A totalização dos votos das eleições eletrônica e convencional será
proclamada  pela  Presidente  do  Conselho  Gestor  no  dia  subsequente  ao
pleito.  

Artigo 14 - Será considerado eleito, com mandato pelo período de 08 de abril
2017 a 07 de abril de 2019, o servidor técnico e administrativo mais votado,
figurando como suplente o mais votado a seguir. 

Parágrafo  único - Em  caso  de  empate  serão  adotados  sucessivamente  os
seguintes critérios de desempate:

I  - o maior tempo de serviço na USP;

II- o servidor mais idoso.

Artigo 15 - No prazo de três dias úteis após a proclamação dos eleitos, poderá
ser impetrado recurso sobre o resultado da eleição, dirigido à Presidente do
Conselho Gestor do Campus.

§ 1º - O  recurso  referido  neste  artigo  será  processado  no  Gabinete  da
Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” e não produzirá efeito suspensivo.

§ 2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido pela Presidente do
Conselho Gestor do  Campus, no prazo máximo de cinco dias, contados da
data de sua impetração.

Artigo 16 - Os  casos  omissos  nesta  Portaria  serão  resolvidos  de  plano  pela
Presidente do Conselho Gestor do Campus USP ”Luiz de Queiroz”.

Artigo 17 - Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário. 
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Piracicaba, 03 de março de 2017.

Profa. Dra. Tsai Siu Mui
Presidente do Conselho Gestor do Campus USP “Luiz de Queiroz”
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