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CONVOCATÓRIA 
 

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 25/2018, declara aberto o processo 
eleitoral visando à escolha do Diretor do INCQS para o próximo mandato 2018 a 2021, 
nos termos do Regulamento Eleitoral definido pela Portaria nº 05/2013. 
 

Segue a agenda eleitoral: 
 

1- Divulgação do Colégio Eleitoral dia 04/06/2018. 
 
1.1 - A lista do colégio eleitoral será disponibilizada no Quadro Informativo da 
Comissão Eleitoral (entrada do INCQS) e também pela internet. 
 
1.2 – São eleitores: 
1.2.1. Os servidores do quadro ativo permanente lotado no INCQS; 
1.2.2. Ocupantes de cargo de provimento temporário – DAS com mais de 1 (um) ano 
ininterrupto de atividade no INCQS; 
1.2.3. Servidores cedidos de outras instituições públicas lotados, com no mínimo 
1(um) ano de exercício no INCQS. 
 
2-Recebimento de solicitação e pronunciamento da Comissão Eleitoral sobre 
impugnação/inclusão/exclusão de eleitores - dias 04/06 e 05/06/2018. 
 
2.1- A Comissão Eleitoral receberá as solicitações pelo endereço eletrônico 
(grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br ) ou em papel por escrito. 
 

3-Período de inscrição dos candidatos: de 07 a 13/06/2018. 
 
3.1-Estão aptos a se apresentarem como candidatos os profissionais de nível superior 
de reconhecida competência técnico - científica ou notório saber, pertencentes ou não 
ao quadro permanente da Fiocruz. 

3.2-No período de inscrição, os candidatos poderão solicitar à Comissão Eleitoral o 
agendamento (dia e hora) para a sua inscrição, através do endereço eletrônico 
(grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br) ou pessoalmente, conforme preferência. 
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4- Divulgação da lista dos candidatos inscritos no dia 14/06/2018. 

4.1 - A lista dos candidatos será disponibilizada por ordem de inscrição no Quadro 
Informativo da Comissão Eleitoral e pela internet. 
 
5-Pedido de impugnação da inscrição dos candidatos dias 14 e 15/06/2018. 

5.1 - Qualquer eleitor poderá encaminhar à Comissão Eleitoral pedido de impugnação 
da inscrição do candidato em papel por escrito ou por intermédio do endereço 
eletrônico(grupo.eleitoral@incqs. fiocruz.br). 
 
6 -Homologação das candidaturas pelo CD – dia 18/06/2018. 
 
7-Preparação da agenda de campanha eleitoral com os candidatos – 19 a 
22/06/2018. 
 

8-A campanha eleitoral acontecerá no período de 28/06 a 11/07/2018.  
  
9-A eleição ocorrerá no dia 12 (9h às 16h) e dia 13/07/2018 (9h às 12h) na Sala de 
Contraprova. 
   
10- A apuração dos votos será no Auditório do INCQS no dia 13/07/2018 às 14h. 
 
11-Envio ao Conselho Deliberativo resultado final da eleição no dia 13/07 ou 
14/07/2018. 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2018. 
 

COMISSÃO ELEITORAL 
grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br 

 
 
 


