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Edital nº 01/2019

Processo nº 23075.078960/2019-25

Consulta para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Agronomia com mandato de dois anos,
conforme segue:

A Comissão Eleitoral comunica ao corpo docente que se encontram abertas as inscrições para eleição do
Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Agronomia do Setor Palo�na, com mandato de dois anos,
conforme segue:

1. A comissão eleitoral é composta por Camila Tonezer (docente), Leandro Gue�er Ávila (técnico-
administra�vo) e João Marcos Fave�a (discente).
2. A inscrição deverá ser feita por meio de requerimento na Secretaria da Direção do Setor Palo�na entre
os dias 11 a 19 de novembro de 2019, durante o horário de funcionamento da Secretaria.
3. A eleição para o cargo de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Agronomia realizar-se-á no dia
27 de novembro de 2019 das 08:30h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.
4. Para a eleição são elegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador os docentes do quadro
permanente que ministram aulas no curso de Agronomia.
5. Poderão votar os docentes do quadro da UFPR, defini�vos ou subs�tutos, oficialmente responsáveis
por disciplinas ofertadas no Curso de Agronomia ou par�cipem do colegiado do curso no Setor Palo�na;
os Técnicos em Educação lotados no Setor Palo�na que atuam com disciplinas do Curso de Agronomia, os
discentes regularmente matriculados no Curso de  Agronomia do Setor Palo�na.
6. Aos votantes, é necessário que apresentem um documento �sico com foto.
7. A apuração ocorrerá logo após o fechamento das urnas.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA TONEZER, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 04/11/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO MARCOS FAVETTA, Usuário Externo, em
04/11/2019, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO GUETTER AVILA, TECNICO EM
MECANICA, em 04/11/2019, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2273512 e o
código CRC 3A33C6A3.
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ANEXOS AO EDITAL

[Incluir o texto de cada anexo que precisar constar diretamente no teor do Edital]

Referência: Processo nº 23075.078960/2019-25 SEI nº 2273512


