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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL IHAC/CJA Nº 001/2016 

 

 

O Decanato do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Campus Jorge 
Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no uso de suas 
atribuições e em cumprimento da decisão da Congregação do CJA, resolve 
tornar pública a retificação do Edital IHAC/CJA 001/2016 das eleições de 
representantes para a Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e 
Ciências (IHAC) do Campus Jorge Amado (CJA). 

 

Os Art. 9º e Art. 15º passam a ter a seguinte redação: 

 

Art. 9º - A inscrição das candidaturas das chapas para os segmentos técnico  
administrativo e estudantil se efetivará por meio do preenchimento de formulário 
eletrônico disponibilizado no seguinte endereço: 
https://goo.gl/forms/SwxlsPKQM75BBSPW2 

 

Art. 15º -  Fica estabelecido o seguinte cronograma para o processo eleitoral de 
que trata o presente Edital: 

I – Do dia 17/02/2017 até as 23 horas e 59 minutos do dia 23/02/2017, serão 
recebidas pela Comissão Eleitoral (via formulário eletrônico) as propostas de 
chapas candidatas à representação do segmento técnico administrativo e 
discente.   

II – No dia 24/02/2017 serão divulgadas no sítio da UFSB (www.ufsb.edu.br) as 
chapas homologadas pela Comissão Eleitoral. 

III - Do dia 24/02/2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 25/02/2017, serão 
recebidos pela Comissão Eleitoral os recursos eventualmente interpostos quanto 
à homologação das inscrições dos/as candidatos/as por meio do preenchimento 
de formulário eletrônico disponibilizado no seguinte endereço: 
https://goo.gl/forms/DemRPOJtaFxncHRQ2. 

IV – No dia 26/02/2017 será divulgada a decisão da Comissão Eleitoral quanto 
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aos recursos interpostos e a lista final dos/as candidatos/as habilitados/as, 
iniciando a campanha eleitoral. 

V – No dia 08/03/2016 e 09/03/2016 serão realizadas as eleições das 
representações dos servidores técnico-administrativos, docentes e discentes 
para a Congregação do IHAC/CJA das 10 às 20 horas, observados os termos e 
condições estabelecidos no presente Edital. 

VI – No dia 09/03/2017, imediatamente após o encerramento das eleições, a 
Comissão Eleitoral, reunida em sala previamente informada, fará a apuração dos 
votos e divulgará os resultados no sítio eletrônico da UFSB (www.ufsb.edu.br). 

VII – Na primeira reunião da Congregação subsequente à proclamação dos 
resultados das eleições, os/as representantes eleitos de docentes, de servidores 
técnico-administrativos e discentes tomarão posse como membros da 
Congregação. 

 

 

Itabuna, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 
Janaina Zito Losada  

Decana Adjunta Pro Tempore  
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências 

Universidade Federal do Sul da Bahia  
Campus Jorge Amado 
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