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EDITAL DE DIVULGAÇÃO 
 
A Comissão Eleitoral, constituída pela Resolução N. 109, de 28 de agosto de 2020, do Conselho 
de Faculdade da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, no uso de suas atribuições, 
informa o cronograma de datas referente ao processo de consulta à Comunidade Universitária, 
visando à elaboração de lista tríplice destinada a escolha e nomeação de Diretor da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, para o quadriênio 2020- 2024, segundo as Normas 
Regulamentadoras do Processo de Consulta à Comunidade Universitária, aprovadas na 
Resolução nº 111, de 01 de setembro de 2020, do Conselho de Faculdade da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia. 
 

DA CANDIDATURA 
• Art. 3° Poderão concorrer para o Processo de Consulta e para a composição da lista 

tríplice, os docentes integrantes da Carreira do Magistério Superior da UFMS, lotados 
e em exercício na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, ocupantes dos cargos 
de Professor Titular ou de Professor Associado 4, ou que sejam portadores do título de 
doutor, neste caso independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado. 

• Inscrições dos candidatos: 
o Art. 4º A inscrição dos candidatos será feita, via SEI, por meio de Requerimento 

de Registro de Candidatura, no período de 04 a 18 de setembro de 2020; 
§ Parágrafo único. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do período 

de inscrição. 
• Art. 5º No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

o I – Currículo Lattes; 
o II - Programa de Trabalho; 
o III - Declaração de ciência destas Normas; 
o IV – Declaração de que aceita a nomeação para o cargo; e 
o V - Declaração da Progep, com menção da categoria do docente, no Plano de 

Carreira. 
o Parágrafo único.  A falta de qualquer dos documentos listados nos incisos deste 

artigo acarretará o indeferimento do registro da candidatura, pelo Presidente da 
Comissão Eleitoral. 

• Art. 6º A relação contendo os nomes dos candidatos inscritos deverá ser divulgada pela 
Comissão Eleitoral, no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. 

 
DO PROCESSO DE CONSULTA 

• Art. 7º A Consulta à Comunidade Universitária será realizada em único turno, no dia 8 
de outubro 2020, das 07:00h às 17:00h. 

o Art. 11. O Processo de Consulta será realizado por meio do Sistema de Votação 
Eletrônica da UFMS intitulado Sistema e-Votação UFMS, instituído pela 
Resolução nº 31, Coun, de 8 de maio de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Ricardo C. Brumatti 
Presidente da Comissão da Eleitoral 


