
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 

2021/20329/19474 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO E NORMAS Nº. 03/2021 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) 

 
Considerando a composição do Conselho Universitário e considerando a 
necessidade de participação de todos os segmentos representativos nas decisões 
administrativas conforme as competências definidas no Estatuto da Universidade, 
torna público à comunidade universitária da Unitins o presente Edital com vistas à 
realização das eleições para escolha de representantes da categoria de servidores 
técnico-administrativos (TAs), para integrar o Conselho Universitário e 
determinando as seguintes normas: 

 
1. DOS OBJETIVOS 
1.1. O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e reglamentar os 
procedimentos necessários à realização de eleição para representante técnico-
administrativo, sendo 1(um) titular e 1(um) suplente (EFETIVOS), permitida uma 
única recondução, conforme prevê o Estatuto da Unitins. 
1.2. A vigência do mandato dos membros será de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2022. 

 

2. DAS REGRAS GERAIS 
2.1. Será eleito o representante titular técnico-administrativo que obtiver o maior 
número de votos, por seus pares. 
 
2.2. A suplência da representação será o segundo colocado com o maior número de 
votos. 
 
2.3. Os servidores só poderão concorrer pelo Câmpus onde se encontram lotados, 
não sendo possível concorrer pela representação de Câmpus distinto da unidade de 
lotação. 

 

3. DOS CANDIDATOS 
3.1. Poderão se inscrever como membros representantes técnico-administrativos, 
os efetivos pertencentes ao quadro de pessoal em exercício na Unitins e que NÃO 
se enquadrem nas seguintes situações: 

 
3.1.1. Ser membro nato dos Conselhos Superiores, CONSEPE e CONSUNI, 
Reitor, Vice-reitor, Pró-reitores, Diretores de Câmpus, Coordenadores dos 
Cursos de Graduação e o titular da Comissão Própria de Avaliação; 

 
3.1.2. Estar em licença ou afastado do cargo por qualquer outro motivo legal. 
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3.2.  A formalização da candidatura deverá ser realizada por meio do preenchimento 
de formulário próprio (ANEXO I) que deverá posteriormente ser encaminhado via e-
mail remetido a(ao) Diretor(a) do Câmpus, responsável pelo processo eleitoral local, 
conforme endereços institucionais informados na tabela abaixo: 

 

3.3. Apenas serão aceitas inscrições enviadas até às 23h59min do dia 14 de 
outubro de 2021. 

 
3.4. O formulário deverá ser enviado pelo Diretor do Câmpus ao e-mail: 
reitoria@unitins.br, juntamente com o formulário anexo. 

 

3.5. A lista com as candidaturas homologadas será disponibilizada na página da 
Unitins em 18/10/2021, em caso de eventual retificação, será disponilizada uma nova 
lista em 22/10/2021. 

 
4. DOS ELEITORES 
4.1. Poderão participar da Eleição na qualidade de votante, os servidores técnico-
administrativos do quadro efetivo e com exercício na Unitins. 

 
4.2. A lista com os eleitores aptos a votarem será disponibilizada na página da 
Unitins em 18/10/2021. 

 
5. DA VOTAÇÃO 
5.1. O voto é secreto e facultativo, não podendo ser efetuado por correspondência 
ou por procuração. 

 
 

CAMPUS 

 
DIRETOR RESPONSÁVEL 
PELO RECEBIMENTO DO 

REQUERIMENTO 
 

 
 

E-MAIL 

 
ARAGUATINS 
 

 
Sérgio Mendes de Anchieta 
Marinho 

 
sergio.ma@unitins.br 

 
AUGUSTINÓPOLIS 
 

 
Gisele Leite Padilha 

 
gisele.lp@unitins.br 

 
DIANÓPOLIS 
 

 
Ana Felicia Cavalcanti Pires  

 
ana.fc@unitins.br 

 
PALMAS 
 

 
Ulisses Franklin Carvalho da 
Cunha 

 
ulisses.fc@unitins.br 

 
PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
 

 
Kênia Paulino de Queiroz 
Souza 

 
kenia.pq@unitins.br 
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5.2. A votação será realizada por meio eletrônico disponibilizado no ambiente virtual 
do servidor na página da Unitins. 
 

5.3. Para a votação o eleitor deverá autenticar-se na plataforma eletrônica mediante 
login e senha pessoal. 
 
5.4. Após a autenticação, o servidor deverá escolher a unidade administrativa em 
que é lotado (Câmpus), escolher o candidato e registrar seu voto. 
 

5.5. Cada eleitor poderá votar uma única vez, não sendo possível a correção do 
voto após a confirmação do registro. 
 
5.6. A eleição dos representantes a que se refere este Edital dar-se-á 
exclusivamente via Portal Unitins: https://www.unitins.br/apps/. 

 

6 . DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

6.1. É considerado empate quando a classificação dos candidatos for igual. 
 

6.2. Caracterizado o empate, terá precedência o candidato com maior titulação e, 
persistindo o empate, o candidato mais idoso. 
 

7. DOS RECURSOS 
7.1. Caberá interposição de recursos contra a candidatura e sobre o resultado. 
 

7.2. A interposição deverá formalizada (ANEXO II) e posteriormente encaminhada 
para o e-mail reitoria@unitins.br, nos dias: 
 

• 19 de outubro de 2021: Para questionamentos referentes às chapas e 
eleitores; 

• 03 de novembro de 2021: Para questionamentos referentes ao 
resultado das eleições. 

  

8.  DO INÍCIO E DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO 
8.1. A votação ocorrerá no dia 26 de outubro de 2021. 

 
8.2. O horário de votação será das 8h até às 18h. 

 
9. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO  
9.1. A totalização dos votos será feita pela Diretoria de Tecnologia da Informação 
que encaminhará o resultado ao Presidente dos Conselhos. 

 

9.2. O resultado final será disponibilizado no portal da Unitins em 08 de novembro 
de 2021 e posteriormente em Imprensa Oficial. 
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9.3. Será considerado eleito como representante titular o candidato mais votado e 
será considerado suplente o segundo mais votado. 

 

10. DO CALENDÁRIO ELEITORAL 
 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Publicação do Edital na página da Unitins 
(www.unitins.br). 

06/10/2021 

Formalização da candidatura por meio de 
formulário, entregue ao Diretor do Câmpus. 

 

14/10/2021 

Publicação das candidaturas homologadas. 
Publicação dos eleitores aptos a votarem. 

18/10/2021 

Eventuais questionamentos às chapas e 
eleitores (reitoria@unitins.br). 

19/10/2021 

Resposta aos questionamentos 
apresentados e publicação da lista 
definitiva. 

22/10/2021 

Dia da votação por meio do link 
(https://www.unitins.br/apps/). 

26/10/2021 

Resultado preliminar da eleição no portal da 
Unitins (www.unitins.br). 

01/11/2021 

Eventuais interposições de recursos 
(reitoria@unitins.br). 

03/11/2021 

Resposta às impugnações. 05/11/2021 

Resultado definitivo da eleição no portal da 
Unitins (www.unitins.br). 

08/11/2021 

 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência dos Conselhos. 

 
11.2. A Reitoria divulgará outras medidas necessárias à efetivação do processo 
eleitoral. 

 
11.3. A portaria de designação dos Conselhos Superiores será publicada pelo 
Presidente dos Conselhos, constituindo a posse dos membros. 

 

SALA DOS CONSELHOS SUPERIORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO TOCANTINS - UNITINS, aos 06 dias do mês de outubro de 2021. 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Presidente 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DE 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

DA UNITINS – 2021 
 
Nome completo:    

 
 

Solicito inscrição como representante técnico-administrativo no Conselho 

Universitário - CONSUNI. 

 
Dados pessoais adicionais: 

CPF:   

RG:    

Telefone: (   )      

Celular (whatsapp): (  )     

E-mail (p/ convocação):      

Data de nascimento:  / /  

Unidade de lotação:  . 

 
 

Candidato a representação no Conselho Universitário do Câmpus: 

( ) Palmas ( ) Araguatins ( ) Augustinópolis  

( ) Dianópolis         ( ) Paraíso do Tocantins 
 
 

( ) Declaramos para os devidos fins de direito, que li e concordei com os termos 
do Edital nº 03/2021 de 06 de outubro de 2021, que estabelece os termos para 
eleição de representante técnico-administrativo no Conselho Superior 
Universitário (CONSUNI), com mandato de 1(um) ano, permitida uma única 
recondução . 
 
 

Assinatura 
 

 

  /TO,  de outubro de 2021. 
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ANEXO II 

 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
A Reitoria da Universidade Estadual do Tocantins,  
 

Eu, nome completo, servidor técnico devidamente matriculado nesta universidade, 
matrícula nº XXXXXXX, curso XXXXXXXXX, endereço eletrônico email, residente e 
domiciliado no endereço completo, cidade, estado, venho respeitosamente apresentar a 
presente:  
 
IMPUGNAÇÃO 
 
à(o) descreva o objeto da impugnação, com fundamento no exponha a fundamentação legal, 
segundo os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:  
 
 

1. BREVE SÍNTESE DO(S) FATO(S)  
Ocorre que, após a divulgação do Edital nº 03, de 06 de outubro de 2021, eu 

constatei que/obtive informações de que etc.  
 

2. DA(S) IRREGULARIDADE(S)  
O direito de impugnação vem primordialmente amparado no Edital nº 03, em 

especial no Art. 7.1 que assim dispõe:  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX  
 
Ou seja, diante da evidência de que cite aqui o fato objetivamente apresenta 

irregularidades, como já destacado anteriormente, outro não poderia ser o entendimento se 
não o necessário provimento da presente impugnação.  
 

3. DO PEDIDO 
Por todo o exposto, solicito que seja declarada NULA a(o) descrever o fato 

objetivamente, devendo ser convocada novas eleições/considerada nula a inscrição 
de/considerado nulo o resultado/considerado nulo o edital e etc.  
 
 

      
______________, ____ de outubro de 2021. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do impugnante 
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