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FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA REITOR E VICE-REITOR DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISO – UNIVASF 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, comunica 
que estarão abertas as inscrições para os candidatos que desejarem 

compor a listra tríplice para a escolha do reitor e vice-reitor da Instituição, 
quadriênio 2020-2024, com base no que estabelece o Decreto nº 

1.916/96, e as condições a seguir:  

 
1. Das inscrições: 

 
1.1 As inscrições para a candidatura à lista tríplice estarão abertas 

no período das 00h01 do dia 12/11/19 às 23h59 do dia 18/11/19, 
via sistema eletrônico SIPAC e deverão ser entregues em separado para 

reitor e vice-reitor. 
 

2. Dos requisitos: 
 

2.1. ser docente integrante da Carreira de Magistério Superior, 
ocupante dos cargos de professor titular ou de professor 

associado 4, ou que seja portador do título de doutor, neste 
caso independentemente do nível ou da classe do cargo 

ocupado (art. 1º, § 1º do Decreto nº 1.916/96). 

 
3. Da documentação exigida: 

3.1. ficha de inscrição em anexo para reitor (anexo I) ou vice-reitor 
(anexo II) assinada; 

3.2. declaração do órgão de gestão de pessoas com menção da 
categoria do docente no plano de carreira; 

3.3. cópia do diploma de doutorado;  

Toda a documentação deverá ser enviada exclusivamente via 

SIPAC, para a Coordenação de Apoio aos Conselhos Superiores 
(11.01.02.00.55); tipo do documento: ficha de inscrição; assunto: 
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024.123 - cargos em comissão), em arquivo único, na mesma 
ordem apresentada nos itens acima. 

 
4. Da divulgação dos resultados: 

 
4.1. A lista prévia das inscrições será divulgada no dia 19/11/19 no 

e-mail institucional até às 09h; 
 

5. Do recurso: 
 

5.1. O prazo para a interposição de recurso quanto ao 
indeferimento das inscrições será até às 09h do dia 20/11/19 

via SIPAC, a contar da divulgação da lista prévia de inscritos; 

 
5.2. O resultado dos pedidos de recurso e a divulgação da lista de 

inscritos definitiva serão divulgados até às 12h do dia 
20/11/19. 

 
6. Da elaboração da lista tríplice: 

  
6.1.  Será realizada sessão extraordinária do Conselho Universitário 

para a formação da listra tríplice para reitor e vice-reitor da 
Univasf, quadriênio 2020/2024 no dia 29/11/19, às 14h; 

 
 

 
Petrolina, 11 de novembro de 2019. 

 

 
 

 
JULIANELI TOLENTINO DE LIMA 

PRESIDENTE DO CONUNI 
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ANEXO I – CANDIDATO A REITOR 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE LISTA TRÍPLICE PARA 
ESCOLHA DE REITOR DA UNIVASF – QUADRIÊNIO 2020-2024. 

      

 

_____________________________________, pertencente à carreira do magistério 

superior da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), 

matrícula SIAPE Nº ______________, ocupante do cargo de professor da classe 

_____, nível _____, e portador do título de Doutor, REQUERER ao Conselho 

Universitário inscrição para participar do processo de organização da LISTA 

TRÍPLICE para escolha do reitor da Univasf – quadriênio 2020-2024. Declaro 

ainda que concordo com a minha nomeação, caso venha ser escolhido para ocupar 

o cargo em referência.  

 

 
 
 

Petrolina-PE, ______ de _________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II - CANDIDATO A VICE-REITOR 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DE LISTA TRÍPLICE PARA 
ESCOLHA DE VICE-REITOR DA UNIVASF – QUADRIÊNIO 2020-2024. 

      

 

_____________________________________, pertencente à carreira do magistério 

superior da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), 

matrícula SIAPE Nº ______________, ocupante do cargo de professor da classe 

_____, nível _____, e portador do título de Doutor, REQUERER ao Conselho 

Universitário inscrição para participar do processo de organização da LISTA 

TRÍPLICE para escolha do vice-reitor da Univasf – quadriênio 2020-2024. Declaro 

ainda que concordo com a minha nomeação, caso venha ser escolhido para ocupar 

o cargo em referência.  

 

 
 
 

Petrolina-PE, ______ de _________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
                                                                   
         

 
 


