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EDITAL 8/2022 

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS PARA A COMISSÃO DE SAÚDE E AMBIENTE DE TRABALHO - 

COSAT/IGEO 

 

O Diretor do Instituto de Geociências, no uso de suas atribuições e de acordo com o que 

dispõe os artigos 17; 115, §2º e 199 do regimento interno do IGEO (Decisão Nº 67/16 – CONSUN), 

torna público o edital de convocação de eleição de representantes docentes e técnico-administrativos 

para a Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho (COSAT) deste Instituto. 

1. Período de inscrições: de 12/09/2022 a 13/09/2022. A inscrição deverá ser solicitada através 

do endereço eletrônico igeo@ufrgs.br, tendo como assunto: Inscrição Representante COSAT-

IGEO. 

2. Candidatura: Poderão ser candidatos os servidores (técnico-administrativos e docentes) lotados e com 

exercício no Instituto de Geociências, sendo que os eleitos deverão participar de curso de formação de 

membros da COSAT (estabelecido pela área de Higiene e Segurança do Trabalho e pela área de 

recursos humanos representando a administração da Universidade, ouvidas as entidades sindicais), 

ficando facultada a participação àquele servidor que já o tiver realizado. 

3. Homologação de inscrições e divulgação de inscritos: 14/09/2022. 

4. Vagas: 5 (cinco) vagas de membro titular, com igual número de membros suplentes, sendo no 

mínimo 2 (dois) docentes como membros titulares. 

5. Eleições: 17/08/2022, das 08h00 às 17h00. Os representantes para a COSAT/IGEO serão 

eleitos por meio de votação realizada exclusivamente de forma eletrônica via Portal do 

Servidor (Aba Geral, Pasta Serviços, Sub-pasta Eleição eletrônica, Item Votação). Cada 

eleitor poderá votar em até 5 (cinco) candidatos (a escolha será livre dentre todos os 

candidatos inscritos) e serão eleitores todos os servidores em exercício no IGEO. 

6. Mandato: O mandato dessa representação será de 28 de setembro de 2022 até 27 de 

setembro de 2024. 

7. Impugnações: serão recebidas impugnações em até 48 horas após a divulgação de cada ato 

(edital, candidaturas, etc.), as quais serão julgadas pela comissão eleitoral. Da divulgação 

oficial do resultado da eleição, caberá recurso ao Conselho do Instituto no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 
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8. Observação Final: As comunicações referentes ao processo eleitoral serão disponibilizadas 

através de mensagem eletrônica e na página da Unidade Acadêmica: 

https://igeo.ufrgs.br/ig/index.php/editais. 

9. Divulgação dos resultados: 23/09/2022, após o encerramento da votação. 

10. Comissão Eleitoral: Silvana Bressan Riffel, Carla Ennes de Barros e Pedro Henrique da 

Silva Heim. 

 

Porto Alegre, 8 de setembro de 2022. 

 

 

 
Prof. Nelson Luiz Sambaqui Gruber 

Diretor 

[O original encontra-se assinado] 

 

 

Calendário do Processo Eletivo 

ETAPAS PERÍODO/DATA 

Publicação do Edital 08/09/2022 

Período de Inscrição 12/09/2022 a 13/09/2022 

Publicação da lista de inscritos 14/09/22 

Votação 23/09/2022 

Divulgação do resultado 23/09/2022 
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