EDITAL PARA ELEIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA NACIONAL DE
SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA - QUADRIÊNIO 2013-2017

A Comissão Eleitoral, composta pelos servidores, Sandra Aparecida Venâncio de Siquiera,
Simone Gonçalves de Assis e Marly Marques da Cruz, homologada pelo Conselho
Deliberativo da ENSP e instituída pela Portaria GD-ENSP nº 006/2013 de 18/03/2013, torna
público a abertura do processo eleitoral para o cargo de Diretor da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca ENSP/FIOCRUZ para o quadriênio 2013-2017.
Podem se candidatar profissionais de reconhecida competência técnico-científica,
pertencentes ou não ao quadro de servidores da FIOCRUZ, cabendo ao Conselho Deliberativo
da ENSP a homologação das candidaturas.
Para se escreverem os candidatos deverão preencher formulário próprio (Anexo 1) apresentar
curriculum vitae, documento de identidade e a proposta para o quadriênio 2013-2017 nas
áreas de Gestão e Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa, Cooperação e Serviços.
O regulamento eleitoral está acessível no portal ENSP www.ensp.fiocruz.br
Com base no regimento eleitoral da ENSP/FIOCRUZ as regras da campanha eleitoral serão
acordadas, em comum acordo, com os candidatos homologados pelo CD ENSP, conforme
Calendário Eleitoral 2013.

Informações e Inscrições
Rua Leopoldo Bulhões 1480, Pavilhão Ernani Braga sala 1 – Secretaria de Recursos Humanos
com Paulo Alexandre – telefone 2598-2509

CALENDÁRIO ELEITORAL 2013

Inscrição de Candidaturas

01 a 05 de abril de 2013 (09 às 16
horas)

Divulgação e impugnação da lista de candidatos

08 de abril de 2013

Homologação das candidaturas pelo CD ENSP

09 de abril de 2013

Divulgação da lista de eleitores

10 de abril de 2013

Solicitação de alteração na lista de eleitores 10 de abril a 03 de maio de 2013
(inclusão, exclusão ou retificação de nomes)
Reunião da Comissão Eleitoral com os candidatos 10 de abril de 2013 (9:30 em local a
homologados

ser definido)

Campanha Eleitoral

11 de abril a 07 de maio de 2013

Debate Eleitoral

Data a ser confirmada com

os

candidatos
Votação

08 de maio de 2013 (09 às 17 horas) e
09 de maio de 2013 (09 às 16 horas)

Apuração

09 de maio de 2013 (a partir das 16
horas)

Homologação do resultado pelo CD ENSP

14 de maio de 2013

Encaminhamento do resultado à Presidência da 15 de maio de 2013
Fiocruz
Posse

24 de maio de 2013

ANEXO 1

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA PARA DIRETOR DA
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA – ENSP

Eu, ______________________________________ solicito minha inscrição como candidato
(a) ao cargo de Diretor (a) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP para o
quadriênio 2013-2017.
Afirmo que estou ciente e de acordo com o Regulamento Eleitoral para o presente pleito,
responsabilizando-me pela veracidade das informações fornecidas à Comissão Eleitoral.
Segue em anexo os documentos exigidos no Edital de Convocação.

Rio de Janeiro, _____ de abril de 2013.

______________________________________________
(Nome por extenso e assinatura do candidato)

