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COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TAE

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021 - CIS-PCCTAE

No Edital nº 01/2021/CIS-PCCTAE, publicado no Boletim de Serviço nº 12, de 12 de fevereiro de 2021,  
p. 3-4, 

Onde se lê: 

“5.1 As inscrições dos candidatos ocorrerão entre o dia 25/02/2021 às 00h01 à 04/03/2021 às 17h00,  
mediante  preenchimento  de  formulário  eletrônico  específico,  disponível  no  endereço: 
https://inscreva.unila.edu.br/ , obedecendo ao cronograma do pleito, conforme o Anexo I deste Edital.

5.2. A CEE divulgará, a partir das 18h00 do dia 05 de março de 2021, a lista dos candidatos com as 
inscrições deferidas.”

Leia-se:

“5.1 As inscrições dos candidatos ocorrerão entre o dia 05/04/2021 às 00h01 à 16/04/2021 às 17h00, 
mediante  preenchimento  de  formulário  eletrônico  específico,  disponível  no  endereço: 
https://inscreva.unila.edu.br/ , obedecendo ao cronograma do pleito, conforme o Anexo I deste Edital.”

“5.2. A CEE divulgará, a partir das 18h00 do dia 19 de abril de 2021, a lista dos candidatos com as 
inscrições deferidas.”

Onde se lê:

“8.1 A votação ocorrerá nos dias 22 a 23 de março de 2021, das 07h00 às 17h00, em meio eletrônico, 
mediante acesso exclusivo ao sistema SIG-ELEIÇÕES, no endereço: sig.unila.edu.br/sigeleicao  ”  

Leia-se:

“8.1 A votação ocorrerá nos dias 29 a 30 de abril de 2021, das 07h00 às 17h00, em meio eletrônico, 
mediante acesso exclusivo ao sistema SIG-ELEIÇÕES, no endereço: sig.unila.edu.br/sigeleicao  ”  

Onde se lê:

“9.5 O resultado final será publicado no sítio eletrônico oficial da UNILA, até as 10h00 do dia 24 de  
março de 2021.

9.6 Qualquer recurso referente ao resultado das eleições deverá ser interposto em primeira instância 
à CEE, para reconsideração, e em segunda e última instância ao Reitor, utilizando-se de mensagem 
de e-mail para o correio eletrônico:  pcctae.cis@unila.edu.br , enviado até as 17h00 do dia 25 de 
março de 2021.”

Leia-se:

“9.5 O resultado final será publicado no sítio eletrônico oficial da UNILA, até as 10h00 do dia 03 de  
maio de 2021.
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9.6 Qualquer recurso referente ao resultado das eleições deverá ser interposto em primeira instância 
à CEE, para reconsideração, e em segunda e última instância ao Reitor, utilizando-se de mensagem 
de e-mail para o correio eletrônico: pcctae.cis@unila.edu.br , enviado até as 17h00 do dia 04 de maio 
de 2021.”

Onde se lê:

FASES DO PROCESSO DATAS

Publicação do Edital no Boletim de Serviço UNILA 12/02/21

Inscrições de candidatos 25/02/21 de 00h01 a 04/03/21 às 17h00

Homologação das inscrições 05/03/21 após 18h00

Período para recursos das inscrições 08/03/21 até as 23h59

Consulta pública (votação) – via sistema SIG-ELEIÇÕES 22/03/21 a 23/03/21 de 07h00 às 17h00

Publicação dos resultados 24/03/21 até as 10h00

Período de recursos para os resultados 25/03/21 até as 17h00

Homologação dos resultados 29/03/21

Leia-se:

FASES DO PROCESSO DATAS

Publicação do Edital no Boletim de Serviço UNILA 26/03/21

Inscrições de candidatos 05/04/21 de 00h01 a 16/04/21 às 17h00

Homologação das inscrições 19/04/21 após 18h00

Período para recursos das inscrições 20/04/21 até as 23h59

Consulta pública (votação) – via sistema SIG-ELEIÇÕES 29/04/21 a 30/04/21 de 07h00 às 17h00

 Publicação dos resultados 03/05/21 até as 10h00

Período de recursos para os resultados 04/05/21 até as 17h00

Homologação dos resultados 05/05/21

Foz do Iguaçu, 25 de março de 2021.

RICARDO GASPAROTTO
Presidente da Comissão Eleitoral Especial CIS-PCCTAE

Portaria 29/2021/GR
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