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PORTARIA GS - 057, de 09/10/2012 
  

 
 
O Superintendente de Assistência Social da Universidade de São Paulo - 

SAS-USP, Prof. Dr. WALDYR ANTONIO JORGE, à vista do que dispõe a 

Portaria GS-055, de 09/10/2012, baixa a seguinte Portaria: 

 

Art. 1º - A eleição de representantes junto à Comissão de Representantes 

dos Trabalhadores da SAS realizar-se-á pelo voto direto e secreto, por 

intermédio de cédula única, em data e local a serem divulgados 

amplamente pela Superintendência da SAS. 

 

Art. 2º - Deverá haver prévio registro de candidatos através de 

requerimento, dos próprios interessados, dirigido ao Superintendente e 

entregue à Seção de Expediente, em data e horário a serem definidos e 

divulgados oportunamente; 

 

§ 1º - O registro dos candidatos far-se-á individualmente; 

 

§ 2º - Será divulgada relação dos candidatos inscritos por área até 24 

horas antes do pleito; 

 

§ 3º - A Comissão Eleitoral providenciará, em tempo hábil, todo o 

material necessário para a realização do pleito. 

  

Art. 3º - A mesa receptora será integrada pelos membros indicado pelo 

Superintendente, sendo um deles o Presidente e os demais mesários. 
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Art. 4º - O processo eleitoral realizar-se-á mediante a observância das 

seguintes condições: 

 

I - O presidente deverá rubricar todas as cédulas no ato da eleição; 

 

II - Deverá ser feita a identificação de cada votante no ato de aposição da 

assinatura na lista de presença, fornecida pela Seção Pessoal; 

 

III - A apuração do pleito será feita pela Comissão Eleitoral, no dia útil 

seguinte ao término da eleição, em local público, proclamando-se em 

seguida o resultado da eleição, através da afixação do resultado no 

mural da SAS. 

 

§ 1º - Cada eleitor poderá votar somente em um candidato, que 

representará a área onde está lotado. 

 

§ 2º - Não será permitido voto por procuração. 

 

§ 3º - Em caso de dúvida na lista de presença, o Presidente da mesa 

receptora providenciará para que o eleitor vote em separado. 

 

§ 4º - Acompanhará a urna uma ata de abertura e encerramento dos 

trabalhos, assinada pelos membros da mesa receptora, da qual constará 

local e horário da eleição, composição da mesa, numero de eleitores e 

votantes, bem como quaisquer ocorrências que devam ser registradas. 

 

§ 5º - Encerrada a eleição, todo o material será encaminhado ao 

Superintendente, que o conservará por pelo menos 30 (trinta) dias. 
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§ 6º - Conhecido o resultado da eleição, o Superintendente dará 

conhecimento a todos servidores. 

 

Art. 5º - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maior 

número de votos e suplentes os que obtiverem colocação imediatamente 

inferior, respeitando-se o limite de representante por área. 

 

Art. 6º - Ocorrendo empate, serão adotados como critérios de desempate, 

sucessivamente: 

I - O maior tempo de serviço na SAS; 

II - O maior tempo de serviço na USP. 

 

Art. 7º - A propaganda eleitoral poderá ser feita por todos os meios 

legais, por conta dos candidatos e através de boletins impressos e 

cartazes afixados em locais permitidos, nas respectivas repartições. 

 

Art. 8º - Recursos ao Superintendente poderão ser interpostos até o 

prazo de 3 (três) dias úteis após a proclamação dos resultados, contados 

a partir de sua impetração, que deverá ser protocolado na Seção de 

Expediente até as 17h. 

 

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Superintendente. 

 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrario, em especial a Portaria GCC-008, 

de 08/04/2003. 

São Paulo, 9 de outubro de 2012 

 

 

Prof. Dr. Waldyr Antonio JorgeProf. Dr. Waldyr Antonio JorgeProf. Dr. Waldyr Antonio JorgeProf. Dr. Waldyr Antonio Jorge    
Superintendente  

Superintendência de Assistência Social 

 


