
 
 

 

EDITAL 08/2019 

 

CIPA- COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO ACIDENTES 

Eleição de representantes dos colaboradores para a CIPA 2019 

 

A Comissão Interna de Prevenção Acidentes da Faculdade Guanambi torna 

público o Edital para a eleição dos representantes dos colaboradores para a 

composição da CIPA 2019/2020 do Centro Universitário UNIFG, de acordo 

com a Norma Regulamentadora (NR5), aprovada pela portaria 8 de 

23/02/1999. Considerando a necessidade de preenchimento de vagas para 

representantes dos colaboradores, declara abertas as inscrições para a eleição 

de seus representantes, nos seguintes termos:  

 

1. Do número de vagas  

 04 (quatro), sendo duas efetivas e duas suplências. 

  

2. Da duração do mandato  

 01 ano. 

 

3. Dos requisitos dos candidatos  

 Ser funcionário da instituição.  

 

4. Do período e local de inscrições dos candidatos  

 De 18/03/2019 a 29/03/2019, de 8h às 12h e de 14h às 17h de terça a sexta-

feira e de 8 às 12h, 14 às 17h e de 18 às 22h, segunda-feira.  

 As inscrições deverão ser realizadas no setor de Recursos Humanos do 

Centro Universitário UNIFG, mediante Ficha de Inscrição impressa e 

assinada. 

 

5. Do período e local da votação:  

 Data: 01/04/2019  

 Local: Laboratório de informática 03 situado no campus do Centro 

Universitário UNIFG. 

 

 



 
 

 

6. Do horário da eleição  

 8h às 12h 

    14h às 18h 

    19h às 22h 

 

7. Da Comissão Eleitoral  

 Cleyton Emerson Ferreira Novaes  

 Karla Brito Oliveira 

 Luana de Almeida Leal 

 Lucas Gabriel Marinho dos Santos 

  Thomas Leonardo Marques de Castro Leal 

 

8. Da publicação de resultados  

 A publicação será realizada no dia 02 de abril de 2019 nos murais e no 

endereço eletrônico www.centrouniversitariounifg.edu.br.  

 

9. Das considerações finais  

 Poderão ser lançados editais complementares, por parte da comissão 

eleitoral.  

 Compete à Comissão Eleitoral dirimir quaisquer dúvidas sobre o processo. 

 Integrantes da Comissão eleitoral não podem se candidatar.  

 

 

Guanambi, 18 de março de 2019.  

 

 

 

 

 

Centro Universitário UNIFG 
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http://www.centrouniversitariounifg.edu.br/

