
 
 

 

 

EDITAL DE ABERTURA E CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO DE MEMBROS DA CIPA/FCECON – 2020/2021 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

(CIPA/FCECON – 2020/2021) 

A Comissão Eleitoral da CIPA/FCECON – 2020/2021, constituída mediante publicação 

do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE/AM) da Portaria nº 155/2020, em 24 

de setembro de 2020, edição 34.340, caderno do Poder Executivo, seção II, página 28, 

vem a público divulgar resultado do trabalho para a qual foi constituída, anunciando a 

abertura do processo eleitoral para escolha de integrantes da CIPA/FCECON - 

2020/2021, que se regerá pelas regras constantes no presente documento: 

OBJETIVO E CONDIÇÕES GERAIS 

A eleição realizada pelo presente edital, se presta a escolher 08 (oito) servidores efetivos, 

em regime estatutário, incluído os disposicionados com ônus para a FCECON, para 

comporem como membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Fundação 

Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, constituída na forma e nos 

termos da NR nº 5, de acordo com o Quadro I da referida norma. 

PODEM SER VOTADOS 

Poderão concorrer na eleição todos aqueles servidores efetivos, sob o regime estatutário, 

do quadro de ativos, incluídos os disposicionados com ônus para a FCECON. 

PODEM VOTAR 

Poderão votar todos aqueles que possuem condições de concorrer. 

QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR 

Em razão do vínculo precário e da diferença de regime jurídico, ficam excetuados do 

processo eleitoral, não podendo votar ou ser votado, os servidores comissionados, 

temporários, em regime de Direito Administrativo, terceirizados, prestadores de serviço, 

inativos, disposicionados pela FCECON para outro órgão/entidades, estagiários ou de 

licença com afastamento superior a 60 (sessenta) dias. 

UNIVERSO DE VOTANTES 

A comissão eleitoral tem o registro de 452 eleitores em condições de voto. 

INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

A comissão eleitoral receberá as inscrições a partir do dia útil seguinte a divulgação do 

presente edital, com data prevista para início em 13 de outubro de 2020 e encerramento 

em 15 de outubro de 2020. 

LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 



 
 

 

 

As inscrições poderão ser realizadas na sala do Serviço de Saúde e Medicina do Trabalho 

da FCECON (SESMT), localizado no 2º andar, das 07 horas até 20 horas dos dias de 

inscrição, podendo ser contactado pelo ramal 4782. 

DA IMPUGNAÇAÕ DO EDITAL E DOS INSCRITOS 

Qualquer interessado poderá impugnar, justificadamente, regra do presente edital e/ou 

inscrição de candidato, podendo fazer por escrito a qualquer membro da comissão, no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, após o encerramento das inscrições. 

Após encerrado o período de inscrições e/ou apresentada qualquer impugnação, a 

Comissão Eleitoral CIPA, realizará em até 01 (um) dia útil após o encerramento do prazo 

de impugnação, a divulgação das candidaturas homologadas e da solução das 

impugnações, devendo publicar a data para as eleições. 

DA DATA DA ELEIÇÃO 

A eleição será realizada em data a ser previamente divulgada pela comissão, no ato de 

homologação da inscrição dos candidatos, devendo ocorrer durante 04 (quatro) dias 

corridos e ininterruptos na sede da Fundação CECON, em local previamente identificado 

pela comissão; 

DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ELEITORAL 

Em todos os casos, inclusive omissos ou porventura não abordados no presente 

documento, deverão ser resolvidos por decisão da comissão, que deterá autoridade 

máxima acerca do trabalho por si desempenhado, reunindo-se para deliberar, 

preferencialmente às sextas-feiras, no horário de 10:00 horas, preferencialmente na sala 

do mini auditório da FCECON/AM, a portas abertas, sendo autorizado a qualquer 

interessado acompanhar a reunião, desde que não comprometa o funcionamento do 

trabalho. 

Estando por assim, resolvido, na condição de Presidente da Comissão, determino a mais 

ampla divulgação do presente edital, a ser fixado nos quadros de aviso da instituição 

(FCECON), bem como seja divulgado em suas mídias sociais, para que surta seus efeitos. 

Manaus (AM), 09 de outubro de 2020. 

 

 

FILIPE DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS 

Presidente da Comissão 

Servidor matrícula nº 199.360 – 7C 

 

 


