
 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS (FASASETE) 
DIRETORIA GERAL 

 
 

EDITAL 015/2020 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR 
 

 
A Direção Geral da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS - FASASETE, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, torna público o processo eleitoral para a escolha de um representante do 
segmento Técnico-administrativo para o CONSELHO SUPERIOR.  
 
1. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
1.1 As inscrições poderão ser realizadas no período de 19 a 20 de novembro de 2020, via formulário 
eletrônico disponível no link https://forms.gle/QazJkL6QXyDzLPEJ7  
 
2. DOS PRÉ–REQUESITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.1 O representante do segmento Técnico-administrativo deverá integrar o quadro de colaboradores desta 
área em efetivo exercício na Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
2.2 Para fins do presente Edital, compreendem colaboradores do corpo Técnico-administrativo aqueles que 
possuem contrato de trabalho firmado na CTPS, com função diferente de Docente/Professor. 
 
3. DO QUANTITATIVO DE VAGAS 
3.1 Representantes dos Técnico-administrativos: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente. 
 
4. DA DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS 
5.1 A relação dos candidatos de inscritos será divulgada no dia 23 de novembro 2020, por e-mail e 
demais canais de comunicação internos da FASASETE. 
 
5 DA COMISSÃO ELEITORAL 
5.1 A Comissão Eleitoral fica neste momento nomeada, sendo composta: 
a) Professora Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias, Coordenadora de Graduação, Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização, que será o presidente da comissão; 
b) Professora Tereza Cristina Sader Vilar; 
c) Colaboradora Larissa Noelli Gonzaga; 
 
5.1.1 Serão substituídos, na Comissão Eleitoral, os colaboradores ora nomeados caso venham a ser 
candidatos ou caso tenham como candidatos quaisquer seus parentes em linha reta ou quaisquer parentes 
em linha colateral, até segundo grau. 
5.1.1.1 O Presidente da Comissão Eleitoral nomeará, dentre os membros da Comissão Eleitoral, uma 
pessoa responsável pela elaboração da Ata do evento. 
5.1.2 No ato de encerramento da votação e da apuração dos votos, todos os membros da Comissão 
Eleitoral deverão estar presentes, exceto em caso justificado. 

https://forms.gle/QazJkL6QXyDzLPEJ7


 

5.2. Após a votação de que trata o item 6, seguinte, será feita uma ata que narrará os fatos referentes à 
eleição e à apuração da votação, bem como a quantidade de votos que cada candidato recebeu. 
 
6. DA ELEIÇÃO 
6.1 A eleição será realizada no dia 24 de novembro de 2020, das 13 às 22hs, via formulário eletrônico a 
ser disponibilizado aos colaboradores da Instituição por e-mail ou outro canal de comunicação interno da 
empresa que possibilite maior alcance de participantes.  
6.2 Cada eleitor votará, uma única vez, para um dos inscritos à representação do corpo técnico-
administrativo. 
 
7 DA COMUNICAÇÃO DA ELEIÇÃO 
7.1 A Comissão Eleitoral remeterá à Diretoria Geral da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas a ata a 
que se refere o item 5.2 deste Edital no dia 26 de novembro de 2020. 
 

8 DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO ELEITO 
7.1 Recebida a Ata à qual se referem os itens 5.2 e 7.1, a nomeação, como membro do Conselho Superior 
da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, se dará por Portaria da Direção Geral.  
 
9. DA DIVULGAÇÃO RESULTADO 
9.1 A divulgação do resultado da eleição será no dia 26 de novembro de 2020, pelos canais de 
comunicação oficiais da Instituição.   
 
10. DA POSSE 
10.1 A posse dos representantes do corpo técnico-administrativo eleitos ocorrerá na primeira reunião do 
Conselho Superior, subsequente à publicação da nomeação pela Diretoria Geral. 
 
11 DOS CASOS OMISSOS 
11.1 Os casos omissos serão resolvidos: 
a) no âmbito da Comissão Eleitoral, por esta referida Comissão; 
b) nas demais situações, pelo Diretor da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
11.2 Em qualquer caso, caberá recurso ao Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Sete 
Lagoas. 
 
 

 
Sete Lagoas, 18 de novembro de 2020.  

 

 
Amélia Maria Alves Rodrigues 

Diretora Geral 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 

 


