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RETIFICAÇÃO nº 01 do Edital CEUA 001/2020 

 

A comissão eleitoral do processo de recomposição da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – CEUA/UFVJM, 

no uso de suas atribuições, resolve RETIFICAR o Edital nº 001/2020, de 19 de junho de 

2020, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido Edital. 

 

Nos itens 3.4, 3.5, 5, 6.1, 6.4 e anexo II: 

 

Onde lê-se: 

  

3.4 – A comissão eleitoral analisará os pedidos e declarará o deferimento ou indeferimento 

das candidaturas no dia 30 de junho de 2020, divulgando a lista de candidatos na página 

oficial da CEUA no mesmo dia.  

3.5 - Do ato de indeferimento ou deferimento do registro das candidaturas cabe recurso à 

comissão eleitoral nos dias 01/07/2020 a 02/07/2020. O recurso deverá ser enviado via e-

mail para o endereço ceua@ufvjm.edu.br.  

5 - A eleição para os membros da CEUA será realizada no dia 03 de julho de 2020 através 

do envio eletrônico da opção de voto ao e-mail: ceua@ufvjm.edu.br. O horário para envio 

será até as 17h do dia 03/07/2020.  

6.1 - A apuração dos votos será feita no dia 06 de julho de 2020. 

6.4 - A publicação do resultado oficial será feita pela comissão eleitoral, na página oficial 

da CEUA, no dia 07 de julho de 2020. 

Anexo II - Cronograma 

Lançamento do edital e publicação na página da UFVJM 19/06/2020 

Inscrições dos candidatos 
19/06/2020 a 

29/06/2020 

Análise das Inscrições pela Comissão Eleitoral 30/06/2020 

Divulgação da lista de candidatos na página oficial da CEUA 30/06/2020 

Interposição de recurso 
01/07/2020 e 

02/07/2020 

Eleição para os membros da CEUA 03/07/2020 

Apuração  06/07/2020 

Publicação do resultado oficial 07/07/2020 

 

Leia-se: 

 

3.4 – A comissão eleitoral analisará os pedidos e declarará o deferimento ou indeferimento 

das candidaturas no dia 01 de julho de 2020, divulgando a lista de candidatos na página 

oficial da CEUA no mesmo dia.  

3.5 - Do ato de indeferimento ou deferimento do registro das candidaturas cabe recurso à 

comissão eleitoral nos dias 02/07/2020 a 03/07/2020. O recurso deverá ser enviado via e-

mail para o endereço ceua@ufvjm.edu.br.  

5 - A eleição para os membros da CEUA será realizada no dia 06 de julho de 2020 através 

do envio eletrônico da opção de voto ao e-mail: ceua@ufvjm.edu.br. O horário para envio 

será até as 17h do dia 06/07/2020.  

6.1 - A apuração dos votos será feita no dia 07 de julho de 2020. 
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6.4 - A publicação do resultado oficial será feita pela comissão eleitoral, na página oficial 

da CEUA, no dia 08 de julho de 2020. 

Anexo II - Cronograma 

Lançamento do edital e publicação na página da UFVJM 19/06/2020 

Inscrições dos candidatos 
19/06/2020 a 

29/06/2020 

Análise das Inscrições pela Comissão Eleitoral 01/07/2020 

Divulgação da lista de candidatos na página oficial da CEUA 01/07/2020 

Interposição de recurso 
02/07/2020 e 

03/07/2020 

Eleição para os membros da CEUA 06/07/2020 

Apuração  07/07/2020 

Publicação do resultado oficial 08/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina, 30 de junho de 2020.  

 

 

 

Leila Adriana Gaudencio Sousa 

Presidente da Comissão Eleitoral CEUA/UFVJM 

 

 

 

Profª. Kinulpe Honorato Sampaio 

Coordenador da CEUA/UFVJM 

 

 


