
  

   
 

EDITAL DE ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA 

COMISSÃO PRÓPRIA AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, 

EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ 

 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA 

 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da FAHESP/IESVAP, neste ato representada 

pela Presidente, no uso de suas atribuições, torna público no presente edital que estão 

abertas as inscrições para o processo eleitoral técnico-administrativo. 

 

1. DAS VAGAS  

1.1 SERÃO OFERTADAS  

a) 1 (uma) vaga para representante técnico-administrativo da FAHESP/IESVAP. 

 

2. DAS INCRIÇÕES 

 As inscrições deverão ser realizadas no período de 06 a 09 do mês de maio de 2022. 

Serão realizadas através de preenchimento do requerimento de inscrição no endereço 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-

g_zc7zM6lXxBXece1Mt3-

7euRrAYlUN0lOQ1RXOEtGMEY2Vk4wQUpPTjVUWDJPSy4u  

 

Código QR abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DA HOMOLOGAÇÃO  

A homologação das inscrições válidas será divulgada dia 10/05/2022.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM6lXxBXece1Mt3-7euRrAYlUN0lOQ1RXOEtGMEY2Vk4wQUpPTjVUWDJPSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM6lXxBXece1Mt3-7euRrAYlUN0lOQ1RXOEtGMEY2Vk4wQUpPTjVUWDJPSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM6lXxBXece1Mt3-7euRrAYlUN0lOQ1RXOEtGMEY2Vk4wQUpPTjVUWDJPSy4u


  

 

 

4. PRÉ-REQUISITO  

4.1 PRÉ-REQUISITO PARA DOCENTES: 

- Ser funcionário da IES a mais de 2 anos;  

- Disponibilidade para participação das plenárias da CPA.  

 

5. DA CAMPANHA ELEITORAL 

A CPA irá solicitar ao departamento de comunicação institucional, as eleições na 

página da FAHESP/IESVAP (www.iesvap.edu.br).  

Os candidatos deverão fazer a sua campanha eleitoral, conquistando assim o seu 

eleitorado, sendo que as despesas da campanha eleitoral realizadas ficam sob a 

responsabilidade dos candidatos. 

A propaganda eleitoral somente é permitida após a inscrição do pedido de registro e 

ocorrerá até o dia da votação. 

 

6. DA VOTAÇÃO  

A forma de escolha dos membros da CPA é a eleição entre seus pares. 

A votação ocorrerá nos dias 13 a 16 do mês de maio de 2022, através de um link 

eletrônico que será disponibilizado a Comunidade Técnico- Administrativo, após a 

homologação das candidaturas. 

 

7. DA APURAÇÃO  

A apuração será realizada dia 16/05/2022. Havendo empate entre os candidatos 

concorrentes a mesma categoria de representação, serão obedecidos os seguintes 

critérios de desempate, nessa ordem: 

• Maior tempo de matrícula e maior idade; 

Serão considerados nulos todos os votos que contenham inscrições que não deixem 

evidente a opção do eleitor por alguns dos candidatos. 

 

8. DO RESULTADO  

Será considerado eleito o candidato com maior percentual dos votos válidos para o 

segmento acima citado. Para o cálculo do percentual obtido pelo candidato será 

considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato e o quantitativo total de 

eleitores do segmento aptos a votar. 

http://www.iesvap.edu.br/


  

 

 

O resultado da apuração dos votos será divulgado no dia 16/05/2022. 

 

9. DO EMPOSSAMENTO  

O empossamento do membro eleito ocorrerá na reunião ordinária do mês de maio de 

2022, mediante Portaria da Direção Geral da instituição, devendo constar a data da 

eleição e o nome do referido membro eleito. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A duração do mandato será de 2 (dois) anos, permitido uma recondução. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral. 

 

 

 

                                                                      Parnaíba, 2 de maio de 2022. 

 

 

Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val 

Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 


