Eleição
da Drretoria
do ADURN-Sindicato
Gestão2015-2018
REGIMENTO
ELEITORAL
cApiTULot_DAELEtçÃo
Art, 1' - A eleiçãoda Diretoria
do ADURN-Sindicato
parao iriênio2O1S|2O1B,
serárealizada
nos
dias06 e 07 de maiode 2015.
ParágrafoÚnico - O escrutiniorealiza-se
pelo voto dlretoe secretodos sindicalizados
do
ADLJRN-Sindicato
aptosa votaf.
cApíTULo - DA coMlssÃo ELEtToRAL
Art. 20 - A ComissãoËleitoral
é iormadade acordocom o AÌ1Ìgo72 do Estatutodo ADURNSindicato.
da Comissão
Eleitoral
é escolhido
entree pelosseusmenìbros.
S 1'- O Pfesidente
da ComissâoEleitoralserãotomadaspela rnaiofiasimplesdos seus
S 20 - As deliberações
presentes
integranles
à reuniã0.
as inscrições
a ComissãoEleitoralsolicitaa indrcaçào
S 30 - Uma vez hornologadas
de Ltm
rêpresentante
de cadachapaparacompora Comissã0.
cAPíTULo t - Dos ELEtToRES
Art. 3" - Têm direitoa votartodosos p.ofessores
que tenhamsido sindjcalizados
ao ADURNSindicato
até30 (tÍnta)diasantesda datade realização
daseJeições.
cApÍTULotv - Dos cANDtDAToS
Art.40 - Estãoapiosa candidatar-se
que tenhamsidosindicalizados
ao pleito,os docentes
ao
(sessenta)
ADURN-Sindicato
aié 60
diasantesdo prazode iníciodas inscrições
de chapas,de
acordocomo incÌsol, Artigo80,do Estatuto
doADuRN-sindicato.
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cAPiTULo
v - DArNscRtçAo
DEcHApAS
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Art. 5'- Cadachapadêveráconstarde membros
paraiodosos cargos.
ParágrafoUnico- A Diretoria
do ADuRN-sindicato
por 11 (onze)membrosassim
é composta
oenomtnaoos:
a) Presidente;
b) Vice-pfesidente;
c) Secretárìo-Geral;
d) Secretário-ceral
Adjunto;
e) PÍmeiroTesoureiro;
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f) Segundo
Tesoureiro,
g) Dìretof
de Politica
Sindical;
h) DiretofdeAssuntos
de Aposentadoria,
i) Diretor
de Promoções
Sociais,
Culturais
e Científicas,
j) DÌretor
deAssuntos
do EnsinoBásico,
Técnico
e Tecnológico,
k) Diretor
de Assuntos
dosCampidasuniversidades
federajs
do Riocrandedo Node.
Art. 6" - A ComissãoEleitoralrecebefáas impugnações
de inscrição
de chapa,devidamente
protocolâdas
na secretaria
do ADURN-Sindicato
atéàs 1Bhdo dia24 de abtilde 2015.
Parágrafo
Único- Havendo
impugnação
a Comlssão
Eleitoral
deveráapfesentar
suadecisão
até
o dia 27 de abrilde 2015 e torná-lapúbllcana páginaelelrônica
do ADuRN-sindicato
e em
documento
afixado
em murâlemsuasede.
CAPÍTULO
VI - DA CAMPANHA
Art. 7'- A ComissãoEÌeÌtoral
promoverá
um debatêpúblicoentfeas chapasconcorfentes
ao
pleitofacultando-se
transmissão
via mídiasintemas
da UFRN.
ParágrafoÚnico - As normaspafa o debateserãodefinidaspela ComissãoEleitoralem
consonância
comas chapasconcofrentes.
Art. 8o- A Comissâo
propõea publicação
Eleitoral
de unìjornalcomedÌçãoêxciusiva
na qualas
chapasexpõemseusmanjfestos
e programas.
paracadachapa,e a datade envio
a isonomia
de númefode caractefes
S 1'- Ficarágarantida
pelaComissão
serádefinida
Eleitoral.
sindicaljzado
via maladireta,bem comoserá
S 2'- O jornalseráenviadoparacadaprofessor
disponibilizada
em vefsãodigitalno sitedo ADURN-SindÌcato.
comos nomesdos professofes
sindicallzados
S 30- Cadachapateráacessoa listatão somente
ao ADURN-Sindicato.
propõea publicação
Art. 90- A Comissão
Eleitoral
viaWEBno sitedo ADURN-Sindicato
de até3
(tfês)vídeosde cadachapa,comduraçãode 1 (um)minutocada,dlscorrendo
suaspropostas
de
pelaComissão
campanha
comdatade envioa serdefinida
Eleitoral.

cAPiïULOVu- DAVOTAçÃO
Art,10- O processo
eleitoral
dar-se-á
deformaeletrônica
independente.
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Parágrafol,Jnico- O horáriode votaçãoserádasth do dia 06 de maiode 2A15às 22hdo dia 07
d e m a i od e 2 0 1 5 .
AÍ. 11- E de responsabilidade
da Comissão
Eleitoral
a ofganização
e funcionamenio
do pleÌto.
Art. 12 - A Comissão
Eleitoral
nomearáum auditorindìcado
por cadachâpaparaacompanhaf
o
processode votação.
Ad. í3 - Caberáao ADURN-Sindicato
garantir
parao funcionarnenlo
a infraestrutufa
necessária
pleito
do
eletrônico

CAPITULO
VIII_ DA APURAçÃO
Art, 14 - A apuração
dosvotosseráfeitana sededo ADURN-sindicato
soba responsabÌlidade
da
Comissão
Eleitoral,
a qualapóso encerrarnento
da apuração,
deveráelaborar
a respectiva
Ata.
CAPÍTULO
IX - DOSRECURSOS
Art. í5 - Os recursos
rejacionados
à computação
fÌnaldosfesultados
devemsêr apresentados
à
Comissão
Eleitoral
até48 (quarenta
e oitohoras)apóso encerramento
da apuração
ParágrafoÚnico- A Comissão
Eleitoral
tem ptazode 24 (vintee quatro)hofasparajutgaros
recursos.
capÍTULo x - DASDtSpOStÇÕES
FtNAtS
Art. 16- Os casosomÍssos
nesteRegimento
pelaComissão
serãodecididos
Êleitoral.

Natal,'10de abdlde 2015
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l\rariaAngelaFernandesFerfeira
Presidente
do ADURN-Sindicato

