
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

ALTERA A RESOLUÇÃO MQ CEPE.

Co-

RESOLVE:

e) A ca/tga. hotúvMJL AemanaZ e. o /tegZme. juaZcLcco."

"Atá. 7Q ...

do

apÕAh.] PZvuZgcw.
IICEO n

CONSIDERANDO a Propo*ta aprovada em Ptenãrio formutada peta 
mi**ão de PotiLtica Docente,

a) ...
b) ...
c) ..
d) ...
e) A^Zxa/i 

vo PepaAztamenío,

9, 
me*mo

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PA UNI l/ERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, no uao de *ua* atribuiçoe* Legais e e^tatutãria*, tendo 
em vi*ta o que con*ta do Proce**o numero 7.299/S9-02 - Cení/io Pedagógico; 
e

A/lí. 15 - AõteAOA a atZnea e do Antigo 35, íu aZTne&ó e, £, 
h, i e j do AnÁÀ,go 75, o § 25 do Atácgo 10 e ac/te^cenía/L o § 35 no 
oJiTÁgo com a òcguuintc /icdaçdo-

^Ant. 3Q ...

no ZocaZ de funcionamento da Comilão e no /leòpecii- 
no p/iazo de 10 (dez) diaA, contado* a paAtÁA da data do 

enceramento da^ in^crçõe*, a /tetação nomtnat do* candidato* que tiverem 
^a in*cAÍQ.ão de fedida;

f) Recebe/i o* pedido* de /iecon*ideAação de ato denegatosiio de 
'C^crç.ão o* quai* deve/ião *eti ptto to cotado* ate 5 (cinco) dia* utei* conta
do* da data de di\jutgaq.do de que tsiata a tetn.a 11 e";

g) VecidiA em 05 (cinco) dia* utei*, apo* o enceramento 
przo de rcuro, quanto ao deferimento ou não da* in*criç.õe*;

a retação nominat da* in*eriçoe* deferida*,
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

apre
ciação,

"Art. 10 ...

(dez)

malofila,

a

H

pa-
bllcaçao do Edllal de homologação

em con/twiZo.disposições iiArt. 25 - Revogam-4e ai

em contrãAÃ.o.cLLipoiiçõeiArt. 41 - Revogam-ie az

MAIO VE 1992VESALA VAS SESSÕES, 25

rn n ■■

Z) EncaminhaJt ao ViJielofi da fiespecilva Unidade de Ensino os processos 
dos candldalos InscJillos;

§

§

conla- 
fte- 

ii

"SEÇÃO VII - VA VIVULGAÇÁO VOS RESULTAVOS

ArJ. 51 - ALteran. a numeração doi artigoi 21 e zubzeQdenZez e 
VII e znbzeqdenZe, bem como a /redação doz ariigoi 22, 25 e 24 com a 
/redação:

§ 51 - Ai Comíiiõei Julgador ai ierao eompoitai, em iua 
por docentei não perteneentei ao Quad/ro dez-ía UnZve/róZdade. ”

11 ...

21 - Ai Comiiiõei Jutgadorai ierão eonitiluldai aZé 10 
dias apÕi o encerramento dai Inicrlçou;

/) EncamZnha/t ao CojtóeZão de Enii.no, Pziqaiia e. ExJe.mão pana
oi tli.uJ2.oi de. VouJou ou Mcóí/re obttdoi em ouaíoí não cJídíneiadoi pe£o 

ConieJ.h.0 Fede/raZ de Educação ou cm InitZtui.çõa at/tangci/Lai."

jutgamcnto doi ílccuíuoí, na mama fiosuna pficvtita na tct/ia "c";

ROBERTO VA CUNHA PENEVO 
PRESIVENTE

/

A/lí. 2Q - kcJieJ>c.e.nZaJt ama nova Seção e um novo AjutZgo qae paAAasia 
teji Seção (/II e Knjbigo 21 com a AegaZnte redação:

Mjí. 21 - A ComÍAòao JaZgadosta, no p/iazo de aíe 10 (dez) dZaA 
doò da apZZcação da ãZZZma ptíova, ap^eòenZaAa ao Chefie do VepaJiZamenZo oò 
òaZtadoé obtido* peZoò candZdaZoà, pajia AeJtem afiúcadoé em ZoeaZ ap/toptiZado.

Seção 
òegaZnte

A/iZ. 23 - Oò JteAaZtadoA do Concauo òeJtão homologados pelo Conselho 
PepatáamenZal. do Cen&LO coM.espondenZe, apos saa concZasão.

tvut. 24-0 concu/tso teJiã validade de 2 (dois) anos a pajatÁA da 
dos fies aliados no Viãfilo Ofilclal da União.

Enii.no

