
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DA ADUSB-SSind. 

GESTÃO 2019-2021 
 
 
Nos termos do Regimento da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, a Diretoria da ADUSB resolve, de acordo com o regimento eleitoral 

aprovado na assembleia geral do dia 20 de novembro de 2018, no campus de Jequié:  

 

1. Fica convocada a Eleição para Diretoria da ADUSB para o biênio 2019 a 2021.  

2. O período para registro de chapas se iniciará no dia 03 de dezembro de 2018, 

encerrando-se às 17:30 horas do dia 17 de dezembro de 2018. 

3. As inscrições das chapas poderão ser feitas em uma das secretarias da ADUSB-SSind dos 

três campi, no horário de 8:30h as 11:30h e 14:30h as 17:30h, nos dias úteis de segunda a 

sexta. Nos termos do Regimento da ADUSB, cada chapa deverá apresentar no ato da 

inscrição um formulário por membro da chapa, contendo nome completo, matrícula, 

cargo ocupado na chapa, departamento em que está lotado(a), declaração de que não 

ocupa cargo de confiança, datado e assinado por cada membro a que se refere o 

formulário. Os formulários deverão ser entregues em envelope único por chapa, que será 

lacrado e assinado pela secretaria no momento da entrega.  

4. A Comissão Eleitoral se reunirá no campus de Vitória da Conquista, no dia 18 de 

dezembro de 2018, para homologar as inscrições nos termos do regimento eleitoral da 

ADUSB-SSind. 

5. A campanha eleitoral ocorrerá entre os dias 01 de fevereiro e 18 de fevereiro de 2019. 

6. A Eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral e a votação se realizará nos dias 20 e 

21 de fevereiro de 2019, em cada campus, no horário de 8:30h as 21:00h.  

7. A proclamação dos resultados será feita pela Comissão Eleitoral, imediatamente após a 

apuração dos votos, que será realizada imediatamente após o término da votação. 

8. A posse da nova Diretoria eleita será realizada até 15 dias após a proclamação final dos 

resultados pela Comissão Eleitoral.  



 
 

9. Estarão aptos(as) a votar na presente eleição os(as) docentes que se filiarem à ADUSB-

SSind até as 17:30 horas do dia 14 de dezembro de 2018.  

10. A Comissão Eleitoral será composta dos(as) seguintes professores(as): Márcio Antonio 

de Andrade Bortoloti, Altemar Brito Lima do campus de Vitória da Conquista; Luiz Augusto 

Gesteira Souza e Franck Nei Monteiro Barbosa do campus de Jequié; Débora Cardoso e 

José Ronaldo Vasconcelos do campus de Itapetinga. A comissão indicará um(a) Presidente 

e um(a) Secretário(a) na sua primeira reunião que ocorrerá dia 18/12/2018.  

11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 Jequié, 20 de novembro de 2018.  

 

 
Profa. Sérgio Luiz Carmelo Barroso 

Presidente da Adusb 
 


