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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

NÚCLEO DE SAÚDE

Retificação nº 01

  

O Núcleo, por meio de Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 3/2021/NUSAU/UNIR, de
2/2/2021, torna público a  1ª re�ficação do Edital nº 1/2021/NUSAU/UNIR:

 
Onde se lê:
 
Art. 1º - Declarar aberto o processo eleitoral para a escolha dos Representantes do Núcleo de Saúde da UNIR, para
mandato de 2 (dois) anos, a par�r da data da posse, para os seguintes assentos vacantes:
I – Duas vagas de representantes dos coordenadores de projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao NUSAU;
II – Duas vagas de coordenadores de programas de pós-graduação stricto sensu, vinculados ao NUSAU;
III – Duas vagas de representantes docentes vinculados ao NUSAU;
IV – Uma vaga de representante dos técnico-administra�vos dentre as unidades vinculadas ao NUSAU;
V - Duas vagas de representante discente vinculado ao NUSAU.
 
Leia-se:
 
Art. 1º - Declarar aberto o processo eleitoral para a escolha dos Representantes do Núcleo de Saúde da UNIR, para
mandato de 2 (dois) anos, a par�r da data da posse, para os seguintes assentos vacantes:
I – Duas vagas de representantes dos coordenadores de projetos especiais e de pesquisa, vinculados ao NUSAU;
II – Duas vagas de coordenadores de programas de pós-graduação stricto sensu, vinculados ao NUSAU;
III – Duas vagas de representantes docentes vinculados ao NUSAU;
IV – Uma vaga de representante dos técnico-administra�vos dentre as unidades vinculadas ao NUSAU;
V - Duas vagas de representante discente vinculado ao NUSAU.
Parágrafo Único - Para cada vaga será eleito um suplente respec�vo.
 
Onde se lê:
 
5. DA APURAÇÃO
Art. 6º – A apuração dos votos iniciar-se-á imediatamente após o encerramento da votação, pela Comissão Eleitoral. 
Art. 7º – Será considerado eleito, o candidato que ob�ver a maioria dos votos válidos. 
Art. 8º - No caso de empate no número de votos, por dois ou mais candidatos, a ordem de classificação obedecerá aos
seguintes critérios: 
I – O candidato que �ver maior tempo de serviço na carreira ou há mais tempo na Ins�tuição.
II – O candidato mais velho.
 
Leia-se:
 
5. DA APURAÇÃO
Art. 6º – A apuração dos votos iniciar-se-á imediatamente após o encerramento da votação, pela Comissão Eleitoral. 
Art. 7º – Será considerado eleito, o candidato que ob�ver a maioria dos votos válidos. 
Art. 8º - No caso de empate no número de votos, por dois ou mais candidatos, a ordem de classificação obedecerá aos
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seguintes critérios: 
I – O candidato que �ver maior tempo de serviço na carreira ou há mais tempo na Ins�tuição.
II – O candidato mais velho.
Art. 9º - Serão eleitos como suplentes os candidatos que alcançarem: 
I - Segundo lugar para o assento com uma vaga; e 
II - Terceiro e quarto lugar para os assentos com duas vagas.
 
 

Comissão Eleitoral
Portaria nº 3/2021/NUSAU/UNIR, de 2/2/2021
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