
Edital nº 002/2016 DCE/UNICRUZ 

TORNAMOS PÚBLICO que a Comissão Eleitoral constituída para organizar o pleito ao 
DCE/UNICRUZ, vide Edital nº 001/2016, publicado em 20 de outubro de 2016, e divulgado 
amplamente; 

RESOLVE:  

I. ALTERAR devido ao feriado de Proclamação da República, as datas constantes no Art. 2 item 
III do Edital nº 001/2016 para que conste “[...] Até dia 16 de Novembro, as 20h00min; serão 
recebidos os recursos eventualmente interposto quanto à homologação das Inscrições das 
Chapas”, e não como constou.  

II. ALTERAR devido ao feriado de Proclamação da República, as datas constantes no Art. 2 item 
IV do Edital nº 001/2016 para que conste “[...] Até dia 16 de Novembro, as 21h30min;, serão 
julgados pela Comissão Eleitoral, os recursos eventualmente interposto quanto a 
homologação das Inscrições das Chapas”, e não como constou. 

III. ALTERAR devido ao feriado de Proclamação da República, as datas constantes no Art. 2 item 
VI do Edital nº 001/2016 para que conste “[...] No dia 22 de Novembro de 2016, serão 
realizadas as Eleições do DCE gestão 2016/2017; nos seguintes horários: 

a. No turno da Manhã, das 9h00 até às 11h30min; 
b. No turno da tarde, das 14h30min às 17h30min, e; 
c. No turno da noite das 19h30mi até às 21h00, horário que se fecharão todas as urnas 

e será declarado o fim do período de votação”, e não como constou. 

IV. ALTERAR devido ao feriado de Proclamação da República, as datas constantes no Art. 2 
item VII do Edital nº 001/2016 para que conste “[...] No dia 22 de Novembro de 2016, após 
encerramento das Eleições, no DCE, será Divulgado pela Comissão Eleitoral, os Resultados da 
votação e a homologação da Chapa eleita.”, e não como constou. 

 

Comissão Eleitoral. Cruz Alta, 7 de novembro de 2016. 
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