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Ofício nº 316/2021/ProGPe
São Carlos, 15 de junho de 2021.

Para:
Gabinete da Reitoria

 
Assunto: Solicitação de indicação de comissão eleitoral do CoGePe.
  
Senhora Reitora,
 
Tendo em vista a aprovação pelo ConsUni da criação do Conselho de Gestão de Pessoas, há a necessidade de se proceder ao processo
eleitoral dos representantes.
Como ainda não existe o conselho e, consequentemente, não foi elaborado o seu regimento interno, pensou-se em fazer uma adaptação
a partir do regimento do próprio ConsUni para sugerir a seguinte composição da comissão eleitoral com cinco membros,
contemplando as categorias que compõem o CoGePe (1 servidor docente; 2 servidores TAs; 1 discente; e 1 diretoria de
centro acadêmico), buscando também, nessa composição, abranger todos os campi da UFSCar.
Inicialmente avaliou-se solicitar o referendamento da própria comissão indicada pelo ConsUni para definir a proposta de composição
do Conselho. Ao consultarmos os seus membros, entretanto, os dois representantes dos servidores técnicos-administrativos
declinaram. Por outro lado, anuíram: Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra - 0415698; Profa. Dra. Mônica Fabiana Bento Moreira Thiersch
(Vice-diretora do CCTS)- 0415703; e o discente Paulo Fernando Silva - 0415706.
Assim, solicitamos que seja pautada na próxima reunião do ConsUni a apreciação da proposta de composição da comissão eleitoral e,
caso aceita, a indicação de dois nomes de servidores técnicos administrativos para complementar o quadro, além de todos os
suplentes.  
Encaminhamos para apreciação e providências cabíveis.
  
Atenciosamente,
 
 

Profa. Dra. Jeanne Liliane Marlene Michel
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Jeanne Liliane Marlene Michel, Pró-Reitor(a), em 15/06/2021, às 19:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0421103 e o código CRC 48C20802.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.003595/2021-26 SEI nº 0421103 
Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  

Ofício 316 (0421103)         SEI 23112.003595/2021-26 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0421103&crc=48C20802


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
GABINETE DA REITORIA - GR

Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518024 - http://www.ufscar.br

  
Despacho nº 457/2021/GR
Processo nº 23112.003595/2021-26
Remetente: Gabinete da Reitoria
Destinatário(s): Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ASSUNTO:   Apreciação da proposta de composição da comissão eleitoral do CoGePe.
  

São Carlos, 16 de junho de 2021.

À SOC
 
Solicito inclusão na pauta da próxima reunião do ConsUni.
 
Atenciosamente,
 

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Reitora

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Beatriz de Oliveira , Reitor(a), em 17/06/2021, às 16:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0421834 e o código CRC BF048C80.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.003595/2021-26 SEI nº 0421834 
Modelo de Documento:  Despacho, versão de 02/Agosto/2019  
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