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COMUNICADO SOBRE A LISTA DE VOTANTES CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 
PARA ESCOLHA DE DIRETOR (A) E VICE-DIRETOR (A) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – 
CCA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

 

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria nº 18/2020 de 27 de outubro de 2020 do Conselho Departamental 

do CCA/UFPI, em conformidade com a Resolução nº 35/2020 – CONSUN, do dia 20 de outubro de 2020, para 

realização da consulta à Comunidade Universitária para escolha de Diretor (a) e Vice-Diretor (a) do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí – UFPI, vem por meio deste, atualizar a lista de votantes 

docentes e técnico-administrativos do CCA-UFPI (relação nominal dos docentes e técnico-administrativos, por 

unidade de lotação, em ordem alfabética, incluindo matrícula SIAPE) publicada no dia 05 de novembro de 2020 

(https://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Eleicao_out_2020_-_CCA20201105081226.pdf), a fim de que se 

faça cumprir o que rege o Art. 9 da Resolução nº 35/2020 – CONSUN, do dia 20 de outubro de 2020, descrito 

como segue: 

Art. 9º A Comunidade Universitária, em cada Centro ou Campus, participante da consulta prévia, com direito a 

voto, não obrigatório, será constituída de: 

I - membros do corpo docente do quadro permanente da UFPI, em efetivo exercício em cada Centro ou 

Campus; 

II - membros do corpo técnico-administrativo pertencentes ao quadro permanente da UFPI, em efetivo 

exercício em cada Centro ou Campus; 

III - membros do corpo discente dos cursos de graduação e de pós-graduação da UFPI, stricto sensu e lato sensu e, 

regularmente matriculados em cada Centro ou Campus. 

 

Para este fim, verificamos que os servidores com os números de vínculos 26279-1324624 (PROFESSOR 

MAGISTERIO SUPERIOR-VISITANTE), 26279-3150316 (PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-

SUBSTITUTO), 26279-3150626 (PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO), 26279-

1466871 (COLAB PCCTAE E MAGIS), fornecidos pela Superintendência de Recursos Humanos (SRH), não 

cumprem os requisitos previstos no incisos I e II do Art. 9 retromencionado, razão pela qual se deu a necessidade 

de publicarmos a referida lista de votantes atualizada.  

 

 

Teresina (PI), 08 de novembro de 2020. 
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Prof. Dr. Flávio Ribeiro Alves  

Presidente da Comissão Eleitoral  


