EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO
DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
O presidente do Capítulo Estudantil da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
torna pública a prorrogação das inscrições das chapas que participarão da eleição dos representantes
da Diretoria Executiva do Capítulo devido à condição de chapa única inscrita.
1 SOBRE A ELEIÇÃO
I – Caso haja novas chapas inscritas a eleição será adiada para 11 de junho de 2014 e obedecerá as
regras estabelecidas no edital já divulgado no site http://speudesc.wordpress.com. Na ausência de
novas inscrições a única chapa inscrita será declarada vencedora no dia 27 de maio de 2014 e não
haverá eleição.
2 SOBRE A INSCRIÇÃO
I – As chapas deverão entregar os formulários em anexo preenchidos até o dia 26 de maio de 2014 à
secretária da diretoria executiva Isabela Péres ou ao presidente Caio Henrique Kaercher.
II –Caso novas chapas sejam inscritas a homologação dessas ocorrerá até o dia 27 de maio de 2014 e
será publicada no site http://speudesc.wordpress.com e em quaisquer outros locais considerados
relevantes.
3 DOS REQUISITOS PARA AS INSCRIÇÕES:
I - As chapas deverão ser compostas de 4 (quatro) integrantes, sendo estes membros estudantis da
SPE e matriculados no curso de Engenharia de Petróleo da UDESC. Cada integrante deverá ocupar um
dos seguintes cargos caso a chapa seja eleita: presidente, vice-presidente, secretário(a) e
tesoureiro(a).

ANEXOS

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
Formulário de Inscrição Para a Chapa

Nome da Chapa:_________________________________

Nome Completo do(a) Presidente:_______________________________ Número SPE:________________
Número da Matrícula:__________________________ Assinatura:_____________________________________

Nome Completo do(a) Vice Presidente:___________________________ Número SPE:________________
Número da Matrícula:__________________________ Assinatura:_____________________________________

Nome Completo do(a) Secretario(a):_____________________________ Número SPE:________________
Número da Matrícula:__________________________ Assinatura:_____________________________________

Nome Completo do(a) Tesoureiro(a)_____________________________ Número SPE:________________
Número da Matrícula:__________________________ Assinatura:_____________________________________

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
Formulário de Inscrição Para o Candidato(a) a Presidente

Eu, ______________________________________, acadêmico(a) com vínculo no Curso de
Engenharia de Petróleo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC com
matrícula de número ______________ e membro estudantil da Society of Petroleum Engineers - SPE
de número ____________ venho, através deste solicitar candidatura para o cargo de PRESIDENTE na
chapa de nome ______________________________ nas eleições para diretoria executiva do
capítulo estudantil da UDESC que ocorrerão no semestre 2014/1. Declaro também estar ciente das
regras estabelecido no Edital publicado.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) a Presidente

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
Formulário de Inscrição Para o Candidato(a) a Vice-Presidente

Eu, __________________________________________, acadêmico(a) com vínculo no Curso de
Engenharia de Petróleo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC com
matrícula de número _______________ e membro estudantil da Society of Petroleum Engineers SPE de número ____________ venho, através deste solicitar candidatura para o cargo de VICEPRESIDENTE na chapa de nome ______________________________ nas eleições para diretoria
executiva do capítulo estudantil da UDESC que ocorrerão no semestre 2014/1. Declaro também
estar ciente das regras estabelecido no Edital publicado.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) a Vice-Presidente

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
Formulário de Inscrição Para o Candidato(a) a Secretário(a)

Eu, __________________________________________, acadêmico(a) com vínculo no Curso de
Engenharia de Petróleo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC com
matrícula de número ______________ e membro estudantil da Society of Petroleum Engineers - SPE
de número ____________ venho, através deste solicitar candidatura para o cargo de SECRETÁRIO(A)
na chapa de nome ______________________________ nas eleições para diretoria executiva do
capítulo estudantil da UDESC que ocorrerão no semestre 2014/1. Declaro também estar ciente das
regras estabelecido no Edital publicado.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) a Secretário(a)

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UDESC
Formulário de Inscrição Para o Candidato(a) a Tesoureiro(a)

Eu, __________________________________________, acadêmico(a) com vínculo no Curso de
Engenharia de Petróleo da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC com
matrícula de número ______________ e membro estudantil da Society of Petroleum Engineers - SPE
de número ____________ venho, através deste solicitar candidatura para o cargo de TESOUREIRO(A)
na chapa de nome ______________________________ nas eleições para diretoria executiva do
capítulo estudantil da UDESC que ocorrerão no semestre 2014/1. Declaro também estar ciente das
regras estabelecido no Edital publicado.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) a Tesoureiro(a)

