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E D I T A L    
 

 

A Presidente da Comissão Eleitoral, nomeado pelo Presidente do Conselho de 

Curadores, a fim de cumprir exigências estatutárias da Fundação, declara que 

estarão abertas as inscrições para preenchimento das seguintes vagas existentes 

no Conselho de Curadores, órgão de deliberação superior da Funcabes, com 

mandato de 02 (dois) anos. 

01 (uma) Professor da área de Ciências Biológicas; 

01 (uma) Professor da área de Ciências Humanas; 

01 (uma) 

03 (três) 

Professor da área de Ciências Exatas; 

Corpo Técnico-administrativo. 

 

As inscrições serão no período de 27 a 30 de setembro de 2021, na sede da 

Funcabes, situada na Avenida Nove de Julho, nº 245, no horário das 9h às 11h e 

das 15h às 17h. Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, Anexo, e 

entregar cópia do último holerite. 

Os candidatos serão escolhidos por seus pares em eleições a serem realizadas no 

período de 20 a 22 de outubro de 2021 por meio eletrônico através do site 

https://sistemasweb.unitau.br/eleicaofuncabes. A votação iniciará às 8h do dia 20 

de outubro e encerrará às 23h59min do dia 22 de outubro. 

O resultado dos votos estará disponível a partir do dia 26 de outubro de 2021 no site 

http://www.funcabes.com.br e também na sede da Funcabes. 

 

Taubaté, 17 de setembro de 2021. 

  

 

Prof.ª Dra. Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos 

Presidente da Comissão  

 

 

https://sistemasweb.unitau.br/eleicaofuncabes
http://www.funcabes.com.br/
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ANEXO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Eleição Conselho de Curadores da Funcabes 

 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Data Admissão: ____________________  Área do Concurso: _________________________ 

Telefone: ____________________________ 

e-mail: ________________________________________________ 

Descrever as atividades relacionadas a UNITAU:   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Descreva as razões para candidatar-se a vaga de membro do Conselho de 

Curadores da Funcabes. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Taubaté, _____ de ____________________ de 2021. 

 

Assinatura: 


