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GOVERNO DO ESTADO

INSTRUQAO DE SERVI/O N'02/2021 —GRE

INSTRUI A CONSULTA PARA INDICA/AO DOS
DIRETORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DO OESTE DO PARANÁ (HUOP).

0 Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE no uso das
atribuições estatutárias e regimentais,

considerando a necessidade de instituir critérios para a consulta interna para
indicação dos nomes a compor as direções do Hospital Universitário do Oeste do
Paraná (HUOP),

RESOLVE:

Art. 1 Instruir sobre a consulta para a indicação de nomes para assumir as
direções do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

Art. 2' consulta interna tem como objetivo a indicação de nomes para compor
as seguintes direções: Direção Geral, Direção Administrativa, Direção Técnica (Clínica)
e Direção Pedagógica.

Art. 3'stão aptos a votar:

g 1 - Agentes Universitários da UNIOESTE e SESA lotados no HUOP e em
efetivo exercício de suas atividades no Hospital;

g 2 —Docentes vinculados a UNIOESTE com atividades acadêmicas e/ou
assistenciais no HUOP, com carga horária mínima de 12 horas semanais no
Hospital;

g 3 - Terão direito a voto os Acadêmicos de Graduação dos seguintes cursos
de graduação: Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Enfermagem e Medicina.

I — Para exercer o direito a voto os acadêmicos da graduação deverão
estar obrigatoriamente matriculados no 5'/ou 6'no de seu respectivo
curso de graduação e exercendo atividades acadêmicas curriculares no
HUOP.

g 4' Terão direito de voto os acadêmicos de Pós-Graduação Lato Sensu
devidamente matriculados na Pós-Graduação, vinculados â COREMU o
COREME exercendo atividades acadêmicas curriculares no HUOP.
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g 5'- Servidores contratados em Regime Especial — CRES, admitidos via
Processo Seletivo Simplificado (PSS), em efetivo exercício de suas
atividades no Hospital.

Art. 4'stão aptos a serem votados:

g 1's servidores efetivos da UNIOESTE e SESA, lotados ou em exercício
no HUOP há, no mínimo, três (3) anos, com formação mínima de graduação,
regime de trabalho de 40 horas semanais.

g 2'ocentes vinculados a UNIOESTE, com atividades acadêmicas e/ou
assistências no HUOP há, no mínimo, três (03) anos, com formação mínima
de graduação, regime de trabalho de 40 horas semanais e Tempo Integral
de Dedicação Exclusiva (TIDE) e carga horaria mínima de 12 horas
semanaís no hospital.

g 3'ara o cargo de Diretor Técnico (Clínico) aplica-se o disposto nos
parágrafos 1' 2', salvo em relação a carga horária, a qual será de no
mínimo 20 horas semanais sem necessidade de TIDE. Necessitando que
seja médico com registro ativo no CRM, e em PLENO exercício da função
junto ao HUOP;

g 4'ara a investidura ao cargo de Diretor Pedagógico aplica-se somente
os termos descritos no parágrafo segundo deste Artigo.

Art. 5' forma de concorrência será realizada na modalidade de chapa contendo
os pretensos candidatos a diretores do HUOP. Será necessário a qualificação nominal
para os cargos de Diretor Geral, Diretor Administrativo, Diretor Técnico e Diretor
Pedagógico

Art. 6'ada votante terá direito a 1 (um) voto, secreto, com PESO 01, igualitário
entre todos.

Art. 7'm caso de empate após a apuração, a relação contendo as duas chapas
empatadas deverá ser encaminhada pela comissão eleitoral para o Reitor, que
desempatará a disputa.

Art. 8'm caso de homologação de apenas uma chapa inscrita, a consulta
eleitoral se dará pela concordância dos votantes com a referida chapa.

I —constará na cédula eleitoral o nome da chapa devidamente inscrita.
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DA COMISSAO ELEITORAL

GOVERNO DO ESTADO

Art. 9' Comissão Eleitoral tem como atribuições: homologar as inscrições dos
candidatos aptos para concorrerem a indicação da consulta as direções do hospital,
bem como, organizar debates ou sabatinas com as chapas inscritas, e, coordenar todo
o processo eleitoral.

g 1' edital de publicação com os nomes dos membros que irão compor a
comissão eleitoral, será publicado até as 17h do dia 09/07/2021.

Art. 10' Comissão Eleitoral, poderá ser composta por Agente Universitário,
Docente ou discente, será nomeada pelo Reitor, seguindo a seguinte composição:

I. 01 (um) representante da Reitoria.

II. 01 (um) representante Técnico Administrativo do HUOP.

III. 01 (um) representante do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas
(CCMF).

IV. 01 (um) representante do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS).

V. 01 (um) representante discente (Graduação ou Pós-graduação), conforme
exigido no art. 2'.

Vl. 01 (um) representante dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

Vil. 01 (um) representante da Enfermagem.

Vll. 01 (um) representante Médico.

Vl I I. 01 (um) representante Operacional.

IX. 01 (um) representante agente universitário de nível superior do serviço
multiprofissional

$1'pós a nomeação dos membros da comissão, esta se reunirá até o
3'terceiro)dia útil subsequente para definir seu Presidente e Secretário.

g2's atividades extraordinárias realizadas pelos membros desta comissão,
serão usufruídas mediante compensação, sendo estas em dobro das horas
cumpridas em atividades eleitorais.

DAS INSCRIQOES DE CHAPA

Art. 11's servidores interessados em concorrerem aos cargos deverão efetuar
a inscrição da chapa, preenchendo os formulários específicos disponíveis nos anexos
deste edital, e protocolados, no setor de PROTOCOLO GERAL DA REITORIA,
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período de 19/07/2021 a 21/07/2021, no horário das 08:00 horas as 12:00horas e das
13:30horas as 17:30horas.

I. ¹o serão aceitas as inscrições fora do prazo supra citado.

II. Serão homologadas as inscrições das consultas pela Comissão Eleitoral até
as 17:00 horas do dia 22 de julho de 2021, afixado no mural da Direção Geral
e próximos aos relógios pontos da recepção de visitas e Recursos Humanos do
Huop.

III. Serão admitidos recursos em relação as inscrições de chapas nos dias 23 e
26 de julho das 08:00 horas as 12:00horas e das 13:30horas as 17:30horas.
IV. Os recursos deverão obrigatoriamente ser protocolados no Setor de Protocolo
Geral da Reitoria, dirigidos a comissão eleitoral.

V. Os recursos devem ser fundamentados apontando qual disposto desse
regimento houve a violação.

Vl. Não serão admitidos recursos protocolados fora do prazo previsto no Inciso
I II deste Artigo.

Vll. A Comissão Eleitoral terá até a data de 29 de julho as 17:00 horas para
exarar o parecer sobre os recursos apresentados.

DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 12'erá autorizada a campanha do dia 26 de julho de 2021, com início as
06:00 horas, até as 20:00 horas do dia 03 de agosto de 2021.

I. Serão permitidos utilização de recursos visuais impressos para a campanha.

II. Será de responsabilidade dos candidatos a não poluição visual dos espaços
da instituição.

III. Os candidatos deverão por seus próprios recursos e organização, realizar
suas campanhas sem auxílio de recursos financiados pela instituição.

IV. Os candidatos não deverão perturbar os trabalhos técnicos, administrativos
e assistenciais do HUOP.

V. Casos omissos, segue legislação eleitoral vigente.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 - www.unioeste.br
Fone: +55 (45) 3220-3000 I Rua Universitária, 1619
Jardim Universitário I CEP 85819-110 I Cascavel/PR I Brasil

DA CONSULTA

P
GOVERNO DO ESTADO

Art. 13 A consulta ocorrerá no dia 04 de agosto de 2020, com inicio as 06
horas e término as 21 horas.

I. Haverá somente uma seção com quatro urnas.

II. A seção estará instalada próximo ao relógio ponto da recepção de visitas.

III. Sera permitido somente um representante fiscal por chapa n

urante a consulta, sem interferir nas atividades da Comissão Eleitoral e
mesários.

IV. Será permitido somente um representante fiscal por candidato e os
candidatos no decorrer da apuração dos votos.

V. A contagem dos votos terá inicio após o término da consulta e será
coordenada pela Comissão Eleitoral.

Vl. A Comissão Eleitoral encaminhará o resultado da consulta para o Gabinete
do Reitor, até as 17 horas do dia 5 de agosto de 2021.

Art. 14's's casos omissos serao analisados pela Comissão Eleitoral.

Art. 15's an'lises dos recursos impetrados perante a comissão eleitoral ou
contra as decisões desta, serão analisadas de imediato e terão a sua decisão tomada
por maioria absoluta de seus membros.

0Art. 16 A presente Instrução de Serviço entra em vigor nesta data.

Publique-se.

Cascavel, 08 de julho de 2021.

B MAR RIBEIRO DE MELLO
Vice-Reitor

ALEXANDRE ALMEIDA WEBER
Reitor



unioeste
universidade Estaduai do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 - www.unioeste.br
Fone: +55 (45) 3220-3000 I Rua Universitária, 1619
Jardim Universitário I CEP 85819-110 I Cascavel/PR I Brasil

P
GOVERNO DO ESTADO

Anexo I da Instrução de Serviço n'02/2021-GRE, de 08 de julho de 2021.

A(O) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSAO ELEITORAL DA UNIOESTE

Representante legal da CHAPA

RG n'acionalidade Estado Civil

Endereço

Pertencente ao quadro de servidores da Unioeste, vêm requerer inscrição dos
candidatos aos cargos de DIRETORES DO HUOP, respectivamente, anexando os
seguintes documentos:

( ) Plano de trabalho;
( ) Nome da chapa para a cédula:
( ) Certidão de quitação eleitoral dos candidatos;
( ) Certidões criminais dos candidatos fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;
( ) Documento datado e assinado pelos candidatos indicando o representante legal
perante a comissão eleitoral;

Nestes termos, pedem deferimento.

CANDIDATO A DIRETOR GERAL

CANDIDATO A D IRETOR ADMINISTRATIVO

CANDIDATO A DIRETOR PEDAGÓGICO

CANDIDATO A DIRETOR TÉCNICO

Cascavel, de de 2021.


