
                                                                   

 
 

 

 

EDITAL 
 

ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CHEFES DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE (CTIC), DOS SERVIÇOS E DOS LABORATÓRIOS, E PARA REPRESENTANTE 

DOS SERVIDORES DO ICICT– 2017/2019 
 
Tornamos pública a abertura do processo eleitoral para o cargo de Chefes do Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação em Saúde (CTIC), dos Serviços e dos Laboratórios, e para Representante dos 
Servidores do ICICT do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (ICICT/FIOCRUZ). 
 
Podem candidatar-se aos cargos profissionais pertencentes ou não ao quadro permanente da FIOCRUZ, cabendo 
ao Conselho Deliberativo da Unidade a homologação das candidaturas. 
 
As inscrições poderão ser feitas diretamente na Secretaria da Comissão Eleitoral (local abaixo), ou encaminhadas 
por email (eleicoes2017@icict.fiocruz.br) onde os candidatos apresentarão ou encaminharão os seguintes 
documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, 1 foto 3x4, uma cópia do currículo e do 
documento de identificação e proposta para os 2 (dois) anos de mandato. 
 
Para o cargo de Representante dos Servidores deverão inscrever-se Chapas com nome do candidato a 
Representante dos Servidores e do candidato a Vice-Representante. 
 
O Regulamento Eleitoral, Calendário Eleitoral e demais documentos estarão disponíveis em www.icict.fiocruz.br 
e na Secretaria da Comissão Eleitoral. 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL 
 

08 a 15/08 Período de inscrição dos (as) candidatos (as) 

16/08 Divulgação da Relação de Candidatos (as) inscritos (as) 

16/08 Divulgação da Lista Prévia de Eleitores 

16 a 23/08 Período para apresentação de pedido de impugnação dos (as) candidatos (as) 

16 a 23/08 Período para apresentação de pedido de impugnação de Eleitores 

24/8 Homologação pelo Conselho Deliberativo do Icict dos (as) candidatos (as)  

24/8 Divulgação dos (as) candidatos (as) inscritos (as) 

24/8 Reunião com candidatos (as) para discussão das regras da Campanha Eleitoral 

24/8 Publicação oficial das propostas dos (as) candidatos (as) 

25/8 a 11/9 Período para Campanha Eleitoral 

24/8 Divulgação da lista definitiva de eleitores 

28/8 a 11/9 Período para eleições prévias 

13 e 14/9 ELEIÇÃO (de 09 às 16h) 

14/9 Apuração dos votos (a partir das 16h) 

15/9 Reunião do CD Icict para homologação do resultado da eleição 

 

 
Informações, inscrição e votação prévia - Secretaria da Comissão Eleitoral 

Sala 209 – Pavilhão Haity Moussatché, Campus da Fiocruz Manguinhos 
Tel.: 3865-3257 – e-mail: eleicoes2017@icict.fiocruz.br  
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