
Termo Aditivo ao Edital de Convocação de Eleição para Conselho de
Representantes da SINDUECE (biênio 2023/2025).

Considerando que a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo da SINDUECE
(Art. 13 do Regimento Interno), os(as) docentes da Universidade Estadual do Ceará –
UECE, reunidos(as) durante assembleia extraordinária, realizada dia 25 de novembro de
2022, no Auditório do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Saúde Coletiva, Campus do
Itaperi/UECe, deliberaram pela aprovação de Termo Aditivo ao Edital de Convocação
de Eleição para o Conselho de Representantes da SINDUECE – biênio 2023/2025 nos
termos que se seguem:

Art. 5º onde se lê: “Art. 5º As inscrições ocorrerão do dia 21 de novembro até às 18h
do dia 28 de novembro de 2022, de forma presencial na sede da Sinduece (Av. Silas
Munguba, 2255, sala 104, Serrinha, Fortaleza/Ce).”, leia-se: Art. 5º As inscrições
ocorrerão das 9h do 21 de novembro de 2022 até às 18h do dia 30 de novembro de
2022, de forma presencial na sede da Sinduece (Av. Silas Munguba, 2255, sala 104,
Serrinha, Fortaleza/Ce).

Art. 8º onde se lê: “ Art.9º Será disponibilizada pela Comissão Eleitoral a relação de
votantes aptas/os e será necessário o e-mail institucional para acesso ao pleito eleitoral.
§ 1º A Comissão Eleitoral é responsável pelo envio do link de acesso ao sistema de
votação", leia-se: Art. 8º As eleições se realizarão nos dias 14 e 15 de dezembro de
2022, em urnas instaladas em todos os campi da Uece.

Art. 9º onde se lê: “Será disponibilizada pela Comissão Eleitoral a relação de votantes
aptas/os e será necessário o e-mail institucional para acesso ao pleito eleitoral. § 1º A
Comissão Eleitoral é responsável pelo envio do link de acesso ao sistema de votação”,
leia-se: Art. 9º Será disponibilizada às chapas inscritas, pela Comissão Eleitoral, a
relação de votantes aptas/os. § 1º É vedado o envio de dados pessoais dos/as votantes,
como: telefone, e-mail e endereço.

Fortaleza-CE, 25 de novembro de 2022.
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