Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
Universidade Estadual do Ceará
Eleição para Representante Docente no Conselho Fiscal do IEPRO

(Resolução No 882/2012-CONSU, de 30/07/2012, Edital No 12/2012-Reitoria, de 31/07/2012)

Requerimento de Registro de Chapa para Eleição para Representante Docente
no Conselho Fiscal do IEPRO

Nós,

_________________________________________________________________________

e

_______________________________________________________________________________,
abaixo-assinados, vimos encaminhar, à Comissão Eleitoral, nossa inscrição para a Consulta à comunidade
universitária, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2012, como candidatos a Representante Docente
no Conselho Fiscal do IEPRO e Suplente, respectivamente.
Declaramos ter ciência do inteiro teor do Edital No 12/2012-Reitoria, de 31 de julho de 2012, e da
Resolução No 882/2012-CONSU, de 30 de julho de 2012, instrumentos que regulamentam a Consulta e
que estão disponibilizados no endereço eletrônico da Comissão Eleitoral (www.uece.br/eleicoes).
Estamos anexando:
1. Certidões individuais expedidas pelo Departamento de Pessoal da UECE, informando que os
requerentes não se enquadram em nenhuma das disposições contidas nas alíneas de a a e, que
tratam de impedimento de inscrição, do artigo 5o do Edital de convocação para a Consulta, acima
referido.
2. Certidões individuais expedidas pelo IEPRO informando que os requerentes não exerceram as
funções de conselheiro do Conselho Fiscal do IEPRO no último mandato e que se enquadra nas
hipóteses de recondução previstas no Estatuto do IEPRO (Art. 5 o, alínea e do Edital No 12/2012Reitoria).
3. Documento de comprovação (Certificado(s), diploma(s), declaração(ões)) de que os requerentes
possuem notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração
pública (Art. 2o e §4o do Edital No 12/2012-Reitoria).

Fortaleza, ______ de agosto de 2012.

Assinatura do Candidato a Conselheiro

Assinatura do Candidato a Suplente

Dados do Candidato a Conselheiro
Endereço Residencial: __________________________________________________________________________
Telefones: Residencial: _________________

Trabalho: _________________

Celular: _________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________
Dados do Candidato a Suplente
Endereço Residencial: ___________________________________________________________________________
Telefones: Residencial: _________________

Trabalho: _________________

Celular: _________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________

