
 

Faculdade de Juazeiro do Norte 

 
EDITAL 29/2016 - PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO (CEPEG) DA FACULDADE 
DE JUAZEIRO DO NORTE - FJN 

 
A Comissão Eleitoral Central, responsável pela condução do Processo Eleitoral 
de escolha dos Membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEG), 
nomeada através da Portaria nº 028/2016, de 01/09/2016, no uso de suas 
atribuições definidas, torna pública a abertura do processo eleitoral para 
escolha dos representantes Docentes, Técnicos-Administrativos e Discentes, 
que irão compor o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEG) da 
Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN. Todo o pleito eleitoral será regido pelas 
normas dispostas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O presente edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos 
necessários à realização da eleição dos membros representantes do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, 
conforme previsto no Artigo 8º do seu Regimento Geral. 
 
1.2 O processo eleitoral ocorrerá para a escolha de: 
 

VAGAS QUANT. VAGAS 
Coordenador de cursos de Graduação 1 
Corpo docente  1 
Corpo discente 1 
Representante Técnico-Administrativo 1 

 
1.3 Os candidatos devem se inscrever de maneira individual para o Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEG). 
 
1.4 O processo seletivo será realizado por meio de apuração e contagem dos 
votos aos candidatos, sendo eleito o candidato que obtiver o maior nº de 
votos. 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1 A inscrição será realizada individualmente, com preenchimento de 
formulário próprio. O(a) candidato(a) somente poderá se candidatar a um 
segmento. 
 
2.2 São elegíveis os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 
 
2.2.1. Para os Coordenadores de Curso, Docentes e Técnicos-Administrativos: 

a) Ser ativo do quadro pessoal permanente da FJN; 



b) Não estar afastado; 
c) Não estar à disposição de outro órgão. 

 
2.2.2. Para os Discentes: 

a) Estar regularmente matriculado em curso da FJN; 
b) Ter idade mínima de 18 anos, na data da eleição; 
c) Estar frequentando regularmente as atividades do curso. 

 
 
3. DO PROCESSO ELEITORAL 

3.1 Os candidatos deverão inscrever-se na secretaria da coordenação de 
cursos no período de 26 a 30/09/2016. 

3.2 A eleição será realizada no período de 04 a 06/10/2016, sendo 
disponibilizada uma urna nos Blocos I e II, além da lista de presença que 
deverá ser assinada por todos os votantes. 
 
3.3 O resultado da eleição será publicado na intranet, por meio de Portaria do 
Diretor Geral, na data provável de 07/10/2016. 
 
3.4 As eleições devem ser realizadas por meio de processo direto de escolha, 
por maioria simples, cabendo à instituição sua ampla divulgação. 
 
3.5 Os membros que irão compor a Comissão Local terão mandato eletivo de 
2 (dois) anos, inclusive o coordenador, permitido reeleição. 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEG) 
exercerão função não remunerada, sendo considerada atividade de 
relevante interesse institucional. 
 
4.2 Os casos omissos referentes à eleição serão resolvidos pela Diretoria Geral, 
mediante consulta ao Ministério da Educação. 
 
Juazeiro do Norte, 22 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. MSc. JOSE MARCONDES MACEDO LANDIM 
DIRETOR GERAL DA FJN 


