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Universidade Federal de Pelotas 
Centro de Letras e Comunicação 

Câmara de Extensão - CLC
 

EDITAL Nº. 3/2020

PROCESSO Nº 23110.000549/2020-12

Processo nº 23110.000549/2020-12

 
EDITAL DE CANDIDATURA – CHEFIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO 

 

A Câmara de Extensão do Centro de Letras e Comunicação torna público que, no período indicado,
estarão abertas as inscrições para a candidatura ao cargo de Chefe da Câmara de Extensão (CaExt). 
 
1. Dos requisitos para participação
Podem se inscrever para concorrer os docentes efetivos do Centro de Letras e Comunicação que não
estejam em situação de afastamento.
 
2. Das inscrições
As inscrições dos candidatos serão realizadas através do e-mail da CaExt - caextufpel@gmail.com,  de 02
a 21 de dezembro de 2020, até 12h. O candidato deverá enviar, no título: "Candidatura chefia CaExt" e,
no corpo do e-mail, nome completo.
 
3. Da eleição
3.1 Conforme o Artigo 21 do Regimento do Centro de Letras e Comunicação, os "chefes das Câmaras,
docentes efetivos do CLC, serão eleitos pelos membros das respectivas Câmaras e homologados pelo
Conselho do Centro, para um mandato de dois (2) anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato".
3.2 Os inscritos deverão comparecer à reunião da Câmara de Extensão convocada para a eleição,
apresentar sua trajetória acadêmica e prestar os esclarecimentos que a Câmara solicitar.
 
4. Do resultado
A Câmara de Extensão, após o processo de votação interna, divulgará o resultado.
 
5. Do cronograma
 

Evento Data

Lançamento do Edital de Candidatura 27/11/20

Inscrição de candidatos 02/12/20 a 21/12/20,

https://sei.ufpel.edu.br/sei/caextufpel@gmail.com
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até 12h

Homologação e divulgação dos candidatos 21/12/20

Apresentação dos candidatos em reunião da Câmara de Extensão; eleição do
Chefe da Câmara. 22/12/20, às 14h

Divulgação do resultado 22/12/20

 
6. Dos casos omissos
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
 

Pelotas, 27 de novembro de 2020
 

 

 PROF. BERNARDO KOLLING LIMBERGER     -     TÉCNICA ADM. DANIELA SILVA
AGENDES

COMISSÃO ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO KOLLING LIMBERGER, Chefe, em 27/11/2020,
às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA SILVA AGENDES, Assistente em Administração,
em 27/11/2020, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1130677 e
o código CRC 861B0556.
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