
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA 

ADUNB – SEÇÃO SINDICAL  

(BIÊNIO 2020-2022) 

 

A Diretoria Executiva da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - ADUnB-Seção 

Sindical (SS), com fundamento no art. 42 do seu Regimento, torna público o presente EDITAL, 

com o objetivo de convocar eleições  para  o Conselho de Representantes (CR) da ADUnB – Seção 

Sindical, biênio – 2020-2022, nos termos seguintes: 

 

DO OBJETIVO 

Art.1º O presente EDITAL visa tornar públicas as regras do processo eleitoral para o 

Conselho de Representantes (CR) da ADUnB – Seção Sindical, com mandato de 2 (dois) 

anos, a iniciar-se em 07 (sete) de dezembro de 2020,  de acordo com os artigos 19 e 43 

do Regimento. 
 

 

Parágrafo 1º. As eleições serão realizadas no formato virtual e ocorrerão nos dia 3 e 4 

de dezembro de 2020. 

Parágrafo 2º. A Diretoria Executiva fará divulgar material de esclarecimento sobre a 

importância do Conselho de Representantes a importância do Conselho para a categoria 

docente, exortando-a a participar no processo de sua composição. 
 

Art.2º O Conselho de Representantes (CR), órgão deliberativo da ADUnB –Seção 

Sindical, é constituído por Representantes dos filiados nos Departamentos ou Unidades 

Acadêmicas (Institutos/Faculdades) da Universidade de Brasília, na proporção de 1 (um) 

representante para cada 30 (trinta) filiados, ou fração. 
 

 

Parágrafo único.  Nos termos do §1º do art. 18 do Regimento da ADUnB – Seção Sindical 
e da decisão tomada pelo Conselho de Representantes em 29 janeiro de 2013, os/as 
docentes aposentados/as serão representados/as na proporção de um/a representante 
e respectivo/a suplente de cada 20 votos ou fração, vedada a eleição de representante 
sem voto. 
 



Art.3º  A Diretoria Executiva divulgará na página eletrônica da ADUnB – SS de acordo 

com o cronograma ao Anexo desde Edital , o número de representantes a serem eleitos. 

Com os respectivos suplentes, em cada Departamentos ou Unidade Acadêmica. 

 

Art.4º Compete ao Conselho de Representantes: 

1 – formular políticas gerais e especificas da ADUnB – Seção Sindical; 

ll – elaborar documentos sobre problemas de interesse dos filiados; 

lll – dar parecer sobre matérias que devam ser objeto de deliberação da Assembleia 

Geral; 

lV – criar comissões e grupos de trabalho sobre assuntos de interesse da ADUnB  - Seção 

Sindical – Seção Sindical; 

V – aplicar as sanções de sua competência; 

VI - convocar a Assembleia Geral, nos termos do art. 16; 

VII - autorizar a aquisição, alienação de bens, ou contratação de serviços que 

ultrapassem o valor de quarenta e cinco por cento (45%) da receita mensal da ADUnB-

Seção Sindical; 

VIII - elaborar o seu Regimento Interno e o da Assembleia Geral, e submetê-los à 

apreciação desta; 

IX - normatizar o processo eleitoral de escolha da Diretoria Executiva, em caráter 

complementar ao disposto no Regimento; 

X - deliberar sobre os casos omissos no Regimento. 

 

 

DAS CONSIDERAÇÕES E DO PROCEDIMENTO DE ESCOLHA 

Art. 5º. O processo eleitoral para o Conselho de Representantes será conduzido por 

Comissão Eleitoral composta por dois membros da Diretoria Executiva e um membro do 

Conselho de Representantes, competindo-lhe: 

I – a inscrição e divulgação das candidaturas para cada Departamento/Unidade; 

II – a condução dos processos de votação, nos termos deste Edital e do Regimento da 

ADUnB-Seção Sindical, podendo expedir normas suplementares; 

III- a apuração dos votos; 

IV- o envio, à Diretoria Executiva, das listas com as assinaturas dos/as votantes, bem 

como dos nomes dos/as representantes eleitos/as e respectivos/as suplentes, nos 

prazos constantes no anexo I. 

Art. 6º. O processo eleitoral será composto das seguintes etapas: 



I – Nos prazos do Anexo deste Edital, qualquer docente regulamente filiado e em dia 

com suas obrigações financeiras poderá se inscrever para concorrer a uma vaga de 

titular, enviando seu nome e unidade para o endereço eletrônico email 

adunbss@gmail.com. 

II – A inscrição será feita em chapas contendo um (a) titular e um (a) suplente para a 

vaga da unidade ou departamento em que os (as) postulantes estão lotados (as). 

III – A Comissão Eleitoral divulgará os (as) candidatos (as) inscritos (as), no site da 

entidade e diretamente a cada departamento ou unidade. 

IV – A Comissão Eleitoral enviará links para cada sindicalizado para que sejam efetuados 

os votos nas candidaturas da respectiva unidade em que está lotado. 

Parágrafo único - Não poderão concorrer docentes que já tiveram ocupado dois 

mandatos consecutivos como representantes ou suplentes. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA POSSE  DOS/AS ELEITOS/AS 

Art. 7º. Compete à Diretoria Executiva da ADUnB-SS, nos prazos previstos no Anexo 

deste Edital, divulgar os resultados e empossar os/as docentes eleitos/as. 

Art. 8º. Os casos omissos relativos ao processo eleitoral serão decididos pela Comissão 

Eleitoral e, em grau de recurso, pela Diretoria Executiva da ADUnB-SS. 

 

Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. 

 

Martin Leon Jacques I. de Novion 

Presidente 
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ANEXO 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

DATA EVENTO 

03 novembro Publicação do Edital. 

06 novembro Data limite para filiação de eleitores.  

09 novembro Divulgação, pela Diretoria Executiva, do 
número de representantes e suplentes a 
serem eleitos/as por 
Departamento/Unidade. 

16 novembro a 25 novembro Inscrição de Candidatos/as (duplas de titular 
e suplente) 

26 novembro Divulgação, pela Comissão Eleitoral, dos 
candidatos/as a representante e suplente, 
por Departamento/Unidade. 

03 e 04 dezembro Votação e escolha dos/as representantes e 
respectivos/as suplentes nos 
Departamentos/Unidades. 

04 dezembro Apuração dos votos e envio, pela Comissão 
Eleitoral à Diretoria Executiva, das listas com 
as assinaturas dos/as votantes e os nomes 
dos /as eleitos/as em cada Departamento/ 
Unidade. 

05 dezembro Divulgação dos Resultados pela Diretoria 
Executiva. 

07 dezembro Posse dos/as eleitos/as pela Diretoria 
Executiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


