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1. A propaganda eleitoral é permitida durante o processo eleitoral no INCQS, das 9h 
(horário de Brasília) do dia 03/05/2021 até às 17h (horário de Brasília) do dia 
17/05/2021, de acordo com as normas abaixo especificadas; 
 

2. As campanhas eleitorais, preferencialmente, deverão ser realizadas  em meios digitais, 
utilizando para isso: conferências Web (lives), sites, aplicativos de mensagens 
instantâneas, redes sociais ou similares, adotando “campanha sustentável” que não 
produzam resíduos; 
 

3. A candidata e o candidato têm a responsabilidade total sobre a veracidade das 
informações fornecidas em suas páginas; 

 
4. Não será permitida a propaganda que calunie, difame ou injurie quaisquer pessoas, 

bem como autoridades no processo eleitoral. Será assegurado o direito de resposta a 
quem for caluniado, difamado ou injuriado; 

 
5. Todas as informações e material de campanha deverão seguir política de conduta dos 

servidores, embasada no Código de Ética do Servidor Público Civil do poder Executivo 
Federal e no Regime Disciplinar do Estatuto do Servidor Público Federal; 

 
6. Não será permitida a propaganda ou circulação de materiais vinculados às campanhas 

que comprometam a imagem da instituição; 
 
7. Recomenda-se o uso responsável das redes sociais; 
 
8. Todas as Subunidades Operacionais (SOs) deverão assegurar, que a candidata e o 

candidato tenham as mesmas oportunidades durante a campanha eleitoral; 
 

9. As mensagens de campanha poderão ser enviadas todos os dias, uma vez ao dia, para 
a Lista TODOS DO INCQS, durante a campanha, com tamanho máximo de 1MB, 
podendo fazer uso de imagens; 
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10. A candidata e o candidato deverão divulgar durante a campanha eleitoral o programa 

de gestão, currículo ou memorial, a fim de que os eleitores possam conhecer sua 
trajetória e propostas para o mandato 2021-2025; 

 
11. Será realizado um debate virtual entre a candidata e o candidato, através de 

plataformas  digitais, em data e horário a ser definido e coordenado pela Comissão 
Eleitoral; 

 
12. Caso seja necessário, a ida da candidata ou do candidato ao INCQS, os mesmos 

deverão seguir as recomendações do Plano de Convivência com a Covid-19 da 
Fiocruz, demais orientações institucionais, bem como as determinações das 
autoridades sanitárias locais, no que se refere às medidas de contenção da Covid-19; 

 
13. São vetados apoios Institucionais de Unidades ou Órgãos da Fiocruz por constranger 

ou negar o direito de escolha individual dos servidores neles lotados; 
 

14. São vetados apoios a candidaturas, por parte de instituições e entidades externas à 
Fiocruz, por ferirem a autonomia do Processo Eleitoral  e pelos constrangimentos que 
poderão causar durante e após o citado Processo. 
 

15. A participação da força de trabalho do INCQS nas campanhas eleitorais se dará desde 
que voluntária e sem prejuízo de suas atividades de trabalho. 

 
16. A lista de eleitores será divulgada pelos endereços eletrônicos do INCQS. 

 
17. A Comissão Eleitoral disponibilizará, para acesso a lista TODOS DO INCQS, e-mail 

institucional  karen.candidata@incqs.fiocruz.br,  e eugenio.candidato@incqs.fiocruz.br 
e serão válidos durante o período de 03/05/2021 a 27/05/2021, data da homologação 
do resultado da eleição, pelo CD/INCQS;  

 
18. A Comissão Eleitoral tem autoridade para remover ou disciplinar qualquer propaganda 

que viole as regras estabelecidas, a partir de denúncias recebidas devidamente 
documentadas. 

 
19. Irregularidades    que     venham     a     ocorrer     deverão     ser     comunicadas     

pelo     e-mail grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br da Comissão Eleitoral. 
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20. As desobediências a estas normas serão imputadas a candidata e ao candidato, 
cabendo à Comissão Eleitoral tomar as providências cabíveis. 

 
21. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Comissão Eleitoral 
grupo.eleitoral@incqs.fiocruz.br 


