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Edital de Processo Seletivo para Representantes dos Empregados na  

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da  

Faculdade Presidente Antônio Carlos 

Governador Valadares 

Nº. 04/2018 

A  FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE 

GOVERNADOR VALADARES, convoca a todos os seus 

funcionários a participarem do processo para eleição dos 

representantes dos empregados na  Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA,  conforme determina a Norma 

Regulamentadora NR- 5 (Portaria n.º 3.214 e alterações).  

A eleição será realizada escrutínio secreto, no dia 11 a 15 DE MAIO de 2018, no período 

entre  13h00 as 21h00 horas cobrindo assim todos os turnos, sendo que a urna permanecerá na 

Sala de Estágio da Instituição. 

 

1- Todos os funcionários e professores poderão se inscrever, independentemente de 

Turno ou locais de trabalho. Os inscritos para a eleição receberão comprovante de 

inscrição; 
 

2- Assumirão a condição de membros titulares os 02 candidatos mais votados na 

Faculdade, sendo que os candidatos subseqüentes em ordem decrescente de votos 

assumirão a condição de Suplentes. Os candidatos votados e não eleitos serão 

relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, 

possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes; 
 

3- Cada funcionário ou professor poderá votar apenas uma vez (cédula única); 
 

4- Os empregados e professores que desejarem se candidatar deverão registrar, 

do dia 19/04/2018 a 10/05/2018, sua candidatura em formulário específico, que 

estará disponível na Sala de Estágio das 13hs às 21hs. 
 

5- Qualquer funcionário ou professor que atender as condições estabelecidas na NR 5 

poderá ser candidato e membro da CIPA; 
 

6- A apuração dos votos será realizada no dia 17/05/2018, as 18h, na sala 701, com 

posterior divulgação do resultado nos murais da Faculdade; 
 

7- No período de 23 a 25 de maio de 2018, será realizado o curso sobre prevenção de 

acidentes para membros da CIPA, titulares e suplentes, conforme NR 5; 
 

8- A posse dos representantes eleitos e dos indicados pela empresa será realizada em 

01/06/2018. 

Governador Valadares, 17 de abril de 2018. 

Edileuza Dornelas Azevedo 

Presidente da CIPA 


