
 Conselho do Campus 
Comissão Especial para Eleição do Conselho 

EDITAL 01/2022 – FURG-SAP 
ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FURG-SAP 

 
A Comissão Especial do Conselho FURG-SAP, implantada em reunião de 

19 de maio de 2022 do referido Conselho, no uso de suas atribuições, nos termos 
da Resolução n. 016/2021 do Conselho Universitário da FURG e do Regimento 
Interno do Conselho do Campus FURG-SAP aprovado em 18/11/2021, torna 
público a realização de consulta/eleição destinada ao preenchimento de 
vagas/assentos disponíveis para representantes docentes, técnico-
administrativos e discentes no Conselho FURG-SAP. 

As vagas a serem preenchidas com titulares e suplentes são as seguintes: 
 
 Vaga representante docente (assento 10); 

 Vaga representante docente (assento 11); 

 Vaga representante docente (assento 12); 

 Vaga representante docente (assento 13); 

 Vaga representante docente (assento 14); 

 Vaga representante dos técnicos administrativos (assento 15) 

 Vaga representante dos técnicos administrativos (assento 16) 

 Vaga representante dos técnicos administrativos (assento 17) 

 Vaga para representante discente (assento 18) 

 Vaga para representante discente (assento 19) 

 Vaga para representante discente (assento 20) 

Os docentes e técnico-administrativos em educação atuantes no Campus 
FURG-SAP, bem como os estudantes de graduação e pós-graduação 
regularmente matriculados nos cursos sediados no Campus FURG-SAP, poderão 
se inscrever como candidatos para participar desta consulta através de chapas 
contendo dois nomes, sendo o primeiro o do titular e o segundo o do suplente. 

As inscrições deverão ser realizadas no período de 3 a 7 de junho de 2022 na 
Secretaria do Campus FURG-SAP, utilizando o email campus.sap@furg.br.   

No e-mail de inscrição, deverá constar o nome completo do candidato, o 
número do assento e a condição de suplente ou titular pretendida no Conselho, o 
número do SIAPE (para os servidores) ou número da matrícula para os 
estudantes. 

A eleição ocorrerá via consulta eletrônica através da 
aplicação  consultas.furg.br no período de 00h00min do dia 01/07 às 23h59min 
do dia 04/07. 

Para votar é necessário o acesso ao sistema consultas.furg.br com o número 
do SIAPE do servidor ou matrícula do discente e senha do sistemas.furg.br . Cada 
votante poderá registrar um (1) voto para cada assento. 

Em atenção ao Art. 121 do Regimento Geral da FURG, havendo empate, ter-
se-á por eleito o servidor com mais tempo de serviço na FURG (titular) e, 
persistindo o empate, será eleito o servidor que tiver mais idade. No caso dos 
estudantes, o desempate será decidido em prol do estudante que tiver mais idade. 
Os empates serão considerados apenas entre os concorrentes titulares de cada 
chapa inscrita. 

mailto:campus.sap@furg.br#_blank
http://www.consultas.furg.br/
http://www.consultas.furg.br/
http://www.sistemas.furg.br/
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As inscrições homologadas serão divulgadas dia 8 de junho no site 
https://sap.furg.br. 

O resultado da eleição será divulgado no dia 7 de julho no site 
https://sap.furg.br. 

 
 

Santo Antônio da Patrulha, 1º. de junho de 2022. 
 
 
 

Antônio Luis Schifino Valente                                      Alex Leonardi 

 

 

CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO MEMBROS DO CONSELHO FURG-SAP 2022 

Publicação do edital 01/06 

Inscrições das Chapas 03/06 a 07/06 

Homologação das inscrições 08/6 

Consulta/eleição 01/07 a 4/07 

Divulgação do resultado 05/7 
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