
Edital para a Eleição de Recomposição do Conselho Técnico-Científico - CTC 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/2020 

 

A Comissão Eleitoral do CTC 2020, designada pela PORTARIA Nº 44/2020 e tendo por 

base o disposto no Regimento Interno do INPE, aprovado pela Portaria MCTIC nº 

5149/2016, declara aberto o processo eleitoral do Conselho Técnico-Científico - CTC do 

INPE, na forma e condições seguintes: 

 

1. DO OBJETIVO: 

A eleição do CTC tem por objetivo compor 01 (uma) lista sêxtupla da Carreira de 

Desenvolvimento Tecnológico, 01 (uma) lista sêxtupla da Carreira de Gestão, 

Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, e 01 (uma) lista sêxtupla da 

Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia. As listas serão apresentadas pelo Diretor 

deste instituto ao Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O 

Ministro fará a escolha de 06 (seis) membros internos do CTC do INPE, sendo 02 (dois) 

membros de cada carreira dentre os 06 (seis) mais votados de cada uma delas. 

 

2. DAS CONDIÇÕES: 

2.1. Poderão se candidatar para compor as listas, para escolha dos membros internos 

do CTC de suas respectivas carreiras, Analistas, Pesquisadores e Tecnologistas 

enquadrados em qualquer padrão da última classe do quadro de servidores do 

INPE. 

2.2. A eleição que ordenará as listas sêxtuplas se dará através do voto dos servidores 

de cada carreira, pertencentes ao quadro de servidores do INPE. 

2.3. Cada eleitor votará em até 02 (dois) candidatos da sua carreira. 

 

3. DO PROCESSO ELEITORAL: 

O processo eleitoral do CTC se dará através de sistema específico disponível na 

INTRANET/INPE, conforme segue: 

3.1. Cadastramento de Candidatos: 

http://intranet.inpe.br/portal/publico/comunicacaoNormativa/LI/1420/buscaver


Os candidatos deverão efetuar o seu cadastramento através do preenchimento de 

formulário próprio, disponível na INTRANET/INPE, onde apresentarão o seu 

Curriculum Vitae resumido e as razões de sua candidatura como membro interno 

do CTC. 

3.2. Habilitação de Eleitores: 

3.2.1. Para que o processo eleitoral ocorra por meio eletrônico, os eleitores deverão 

utilizar o usuário e senha cadastrados na Base Institucional (Login 

Institucional). Estas credenciais são as mesmas utilizadas para acessar os 

sistemas disponíveis na Intranet. 

3.2.2. No caso de ainda não possuir as credencias, o eleitor deverá acessar: 

http://intranet.inpe.br/portal/publico/loginInstitucional/ativarLogin 

3.3. Divulgação dos Candidatos: 

3.3.1. Encerrado o cadastramento, e após a homologação dos candidatos, a lista de 

candidatos de cada carreira com os respectivos perfis será divulgada na 

INTRANET/INPE. 

3.4. Votação: 

3.4.1. A votação será realizada exclusivamente através da INTRANET/INPE; 

3.4.2. Ao acessar o site indicado para a votação, o eleitor deverá se identificar de 

acordo com as credenciais obtidas no item "Habilitação de Eleitores"; 

3.4.3. Após a identificação o eleitor terá à disposição uma tela com os candidatos 

de sua carreira; 

3.4.4. Cada eleitor das carreiras de Desenvolvimento Tecnológico, Gestão, 

Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, e Pesquisa em 

Ciência e Tecnologia votará em até 02 (dois) candidatos da sua carreira; 

3.4.5. Após marcar seu voto, o eleitor deverá acionar a opção "CONCLUIR A 

VOTAÇÃO", disponível na mesma tela em que aparecem os candidatos; 

3.4.6. Ao concluir a votação, uma tela resumo vai aparecer, com o voto do eleitor. 

Haverá duas opções para o eleitor: "CONFIRMAR VOTO", com a qual o eleitor 

confirma e finaliza seu voto, ou "CORRIGE", com a qual o eleitor tem a 

possibilidade de retornar para a tela anterior e refazer seu voto. 

3.5. Apuração dos Votos: 

http://intranet.inpe.br/portal/publico/eleicoes/ctc2017b/fases
http://intranet.inpe.br/portal/publico/loginInstitucional/ativarLogin


3.5.1. Encerrada a votação, serão geradas pelo sistema 03 (três) listas sêxtuplas 

que conterão os nomes dos candidatos e o quantitativo de seus respectivos 

votos. 

3.5.2. Na ocorrência de empate no número de votos, prevalecerá o candidato com 

mais tempo de trabalho no INPE. Ainda ocorrendo empate neste critério, 

prevalecerá o candidato de maior idade. 

 

4. DOS PRAZOS: 

4.1. Divulgação do Edital: 17 de abril de 2020. 

4.2. Cadastramento de Candidatos: de 18 a 26 de abril de 2020 até às 17h00. 

4.3. Divulgação da Lista de Candidatos de cada Carreira: dia 27 de abril de 2020. 

4.4. Habilitação de Eleitores: de 18 a 26 de abril de 2020 às 17h00. 

4.5. Horários e Datas de Votação: de 27 de abril a 03 de maio 2020 até às 17h00. 

4.6. Divulgação dos Resultados: dia 04 de maio de 2020. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

5.1. Na eventualidade do não cumprimento de todas as condições expressas neste 

edital, caberá ao Diretor do INPE a decisão de prorrogar o processo eleitoral, ou 

encerrá-lo. 

5.2. Eventuais dúvidas podem ser dirimidas com a Comissão Eleitoral em: 

ce.ctc@inpe.br 

 

 

São José dos Campos, 17 de abril de 2020. 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

mailto:ce.ctc@inpe.br

