
 

 

ESCOLA DE GOVERNO FIOCRUZ-BRASÍLIA 

EDITAL 02/ 2022 - 2ª CHAMADA PARA ELEIÇÃO DE ESCOLHA DE 

REPRESENTANTES DISCENTES 

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria 038/2022, de 12 de julho de 2022, composta 

por um(a) representante discente, um(a) docente e Assessoria Pedagógica da Escola de 

Governo Fiocruz-Brasília (EGF-Brasília), torna público à comunidade EGF-Brasília o 

presente Edital, com vistas a contemplar as vagas não preenchidas no Edital 01/2022. 

Sendo necessária a realização desta 2ª Chamada para preenchimento das vagas 

remanescentes para integrar os Colegiados de Pós-Graduação e da EGF-Brasília, com 

mandato de setembro de 2022 a agosto de 2023, sendo permitida a recondução. 

As eleições ocorrerão de acordo com o disposto no art. 4, §1 e art. 6, Parágrafo Único, do 

Regulamento Geral da Pós-Graduação da EGF-Brasília de 2016, que prevê 

representações discentes no Colegiado de Pós-Graduação. 

1. DAS CANDIDATURAS 

As pessoas candidatas deverão ser estudantes regularmente matriculados(as) em um dos 

cursos vigentes de Mestrado, Especialização ou Residência da EGF-Brasília. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições das candidaturas serão no período 29 de agosto a 05 de setembro de 2022 

até as 23h59min, mediante requerimento à Comissão Eleitoral, que deverá ser 

encaminhado por e-mail à Assessoria Pedagógica da EGF-Brasília 

(assessoria.pedagogica@fiocruz.br), contendo: nome completo, matrícula, curso, uma foto 

e um texto com a motivação da candidatura. 
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3. DO PROCESSO ELEITORAL 

A votação ocorrerá nos dias 12 a 15 de setembro de 2022, até as 23h59min, por meio de 

urna de consulta virtual elaborada através do Microsoft Forms.  

Os (As) estudantes regularmente matriculados(as), excetuando-se aqueles com matrícula 

trancada ou suspensa, poderão votar em seus pares. As pessoas, que obtiverem o maior 

número de votos, serão eleitas representantes discentes titulares e aquelas, que obtiverem 

a segunda maior votação, serão suplentes. 

4. DAS VAGAS 

Esta chamada é para o preenchimento das seguintes vagas: (um) suplente para os cursos 

de mestrados, 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente para as especializações e 1 (um) suplente 

para os Programas de Residência, de forma a preencher as vagas conforme quadro 

abaixo: 

Quadro com número de vagas e cursos vigentes na EGF-Brasília, no 2º semestre de 2022. 

4.1 Modalidade Mestrado Profissional 

• Políticas Públicas em Saúde; 

• Saúde da Família – PROFSAÚDE. 

Efetivo: vaga preenchida na 1ª Chamada. 

Suplente: uma vaga. 

4.2 Modalidade Especialização 

• Direito Sanitário;  

• Transformação Digital na Saúde; 

• Gestão da Estratégia Saúde da Família.  

Efetivo: uma vaga. 

Suplente: uma vaga.



 

 

4.3 Modalidade Residência 

• Saúde da Família com ênfase em Saúde da População do Campo;  

• Saúde Mental Álcool e outras Drogas; 

• Gestão de Políticas Públicas para Saúde; 

• Atenção Básica; 

• Medicina de Família e Comunidade. 

Efetivo: vaga preenchida na 1ª Chamada. 

Suplente: uma vaga. 

5. DO RESULTADO 

A Comissão Eleitoral reunir-se-á no dia útil seguinte ao término da votação no dia 16 de 

setembro de 2022, a fim de computar os votos e divulgar o resultado, no dia 19 de 

setembro de 2022. A posse das pessoas eleitas será feita no Colegiado de Pós-Graduação 

no dia 07 de outubro de 2022.



 

 

6. ETAPAS E CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL 

Evento Data 

Publicação do Edital 22/08/2022 

Divulgação do Edital 23 a 26/08/2022 

Inscrição das candidaturas 29/08 a 05/09/2022 

Homologação da lista das pessoas candidatas 06/09/2022 

Período de votação 12 a 15/09/2022 

Apuração 16/09/2022 

Homologação das pessoas eleitas 19/09/2022 

Reunião online com as pessoas eleitas 21/09/2022, 19h 

Apresentação das pessoas eleitas na reunião do Colegiado de 
Pós-Graduação 

07/10/2022 

7. DA COMISSÃO ELEITORAL 

• Terá as seguintes atribuições/competências: 

• Conduzir o processo de eleição nos termos deste Edital; 

• Coordenar e supervisionar esse processo eleitoral; 

• Receber e homologar as inscrições das candidaturas; 

• Realizar a apuração dos votos; 

• Relatório Final do processo eleitoral contendo o resultado das eleições; 

• Divulgar os resultados do pleito para a EGF-Brasília; e, 

• Adotar as demais providências necessárias à realização das eleições.



 

 

8. OBSERVAÇÕES FINAIS 

O presente Edital será divulgado a toda comunidade EGF-Brasília, em todas redes sociais 

e outros canais de comunicação disponíveis  de divulgação por parte da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) e Secretaria Acadêmica, para fácil acesso das pessoas 

interessadas. 

A pessoa representante discente que perder, por qualquer motivo e em qualquer tempo, a 

condição de estudante regularmente matriculado(a) perderá, também, o mandato. 

Os casos omissos serão decididos por esta comissão. 

Brasília, 22 de agosto de 2022. 

Tatiana Oliveira Novais 

Assessoria Pedagógica da EGF-Brasília 


