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DIRETORIA EXECUTIVA

A eleiç ão para a escolha dos nomes para os cargos de Diretor Geral,
Diretor Clínico, Diretor Administrativo, Diretor e Vice-Diretor de Enfermagem
e Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Universitá rio de
Santa Maria –  HUSM, nomes esses que serão encaminhados através da
Comissão Eleitoral ao Magnífico Reitor, para homologaç ão, será  direta, com
voto secreto e obedecerá  às normas deste Regimento.

CAPÍTULO I
DO Ó RGÃO DIRETOR

Art. 1.º - A   eleiç ão   será    dirigida   por   uma   Comissão   Eleitoral
composta   por 05 (Cinco) membros, indicados pelas direç ões, com atuaç ão
no HUSM.

CAPÍTULO II
DOS CANDIDATOS

Art. 2.º - Poderão se inscrever como candidatos à eleiç ão, os docentes
com atuaç ão no Hospital Universitá rio de Santa Maria, ou servidores técnico
- administrativos lotados e com exercício no Hospital Universitá rio de Santa
Maria , a saber:

    I –  para Diretor Geral, ser docente ou técnico - administrativo de
nível superior, com experiê ncia ou formaç ão em Administraç ão
Hospitalar;

   II –   para Diretor Clínico, ser docente-médico;
  III  –  para Diretor e Vice-Diretor de Enfermagem, ser Enfermeiro,

docente ou técnico-administrativo, com atuaç ão no Hospital
Universitá rio de Santa Maria;

 IV –  para Diretor Administrativo, ter curso superior completo nas
á reas         econômicas ou administrativas, com experiê ncia ou
formaç ão em Administraç ão Hospitalar.

   V – para Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, ser docente.



Art. 3.º - A inscriç ão dos candidatos deverá  ser, obrigatoriamente, feita
por chapas, contendo a nominata para todos os cargos;

Art. 4.º- A inscriç ão será  homologada quando acompanhada dos
termos de compromisso que manifestem, expressamente, a disposiç ão dos
candidatos de concorrer em conformidade com este Regimento Eleitoral.

Art. 5.º - As inscrições das chapas serão recebidas no período de 25 e 26 de
abril do ano em curso, no horá rio das 8 (Oito) às 15 (Quinze) horas, na Sala 4052
(Sala de apoio) 4º andar do HUSM.

Art. 6.º - O prazo para impugnações de candidatos encerra-se no dia 29 de
abril do corrente ano, á s l6 horas e o julgamento das mesmas será  até dia 30 de abril
do corrente ano.

Art. 7.º - Após o encerramento das inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará  a
nominata das chapas inscritas e homologadas.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO E DOS ELEITORES

Art. 8.º - O Colégio Eleitoral fica definido, como segue:
Pará grafo único – Votam todos os docentes, com atuação no Hospital

Universitá rio de Santa Maria; os servidores lotados e com
exercício no HUSM e alunos de Graduação e Pós-Graduação
do CCS, com atividades prá ticas ou está gios curriculares no
HUSM.

Art. 9.º - Serão instaladas mesas eleitorais com urnas receptoras para coleta de
votos nos seguintes locais:

 I – Térreo (Hall de entrada) do Hospital Universitá rio de Santa Maria,
próximo aos Relógio Ponto; votam os eleitores lotados no Hospital
Universitá rio de Santa Maria (funcioná rios Técnico-Administrativos);
II – Subsolo do Hospital Universitá rio de Santa Maria, próximo ao Serviço de
Nutrição e Dietética, votam os eleitores lotados no CCS (Docentes, Estudantes e
Médicos Residentes).
Art. 10.º – Cada mesa eleitoral será  constituída por 03 (três) membros,

convocados pela Comissão Eleitoral, sendo um de cada segmento: presidente,
secretá rio e mesá rio.

Pará grafo único –  Em cada mesa será  permitida a presenç a de um
fiscal de cada chapa, devidamente identificado.

Art. 11.º – A identificação do eleitor será  feita pela mesa eleitoral, através de
documento com foto, ou identificado pelos componentes da mesa eleitoral.



Art. 12.º – Para votação, será  adotada uma cédula, conforme modelo a ser
determinado pela Comissão Eleitoral.

Art. 13.º – A cédula deverá  ser preenchida dentro de cada cabine indevassá vel,
na qual será  afixada a relação das chapas com a nominata dos candidatos aos seus
respectivos cargos.

Art. 14.º – O pleito eleitoral será  realizado nos dias 08 e 09 de maio do ano de
dois mil e dois, no horá rio das 7 às 20 horas.

Art. 15.º – Não será  permitido voto em separado, em trânsito e/ou por
procuração.

Art. 16.º – O eleitor que pertence a mais de um segmento, vota no contingente
eleitoral de maior peso (onde o coeficiente de ajuste for maior).

Art. 17.º – Os componentes da mesa eleitoral responderão pelas decisões
tomadas durante a votação.

§  primeiro: É  de competência do presidente da mesa e, em sua ausência, de
quem o substituir:

a)   verificar o material de votação;
b) receber os votos dos eleitores;
c) resolver, imediatamente, todas as dificuldades e dúvidas que surjam

durante o processo de votação;
d) comunicar, à Comissão Eleitoral, as dificuldades cuja solução independe da

mesa;
e) assinar, junto com os demais componentes da mesa e fiscais, a ata lavrada

pelo secretá rio;
f) lacrar a urna e entregá -la, logo após o encerramento da votação, à

Comissão Eleitoral.
§  segundo – As cédulas serão autenticadas, com rubrica, por dois componentes

da mesa.
Art. 18.º – É  vetado aos componentes da mesa, orientar na escolha do eleitor

quanto aos candidatos.
Art. 19.º – É  vetada a propaganda eleitoral a uma distância mínima de 05

(Cinco) metros do local onde se encontram as urnas.

CAPÍTULO IV
DA APURAÇÃ O DOS VOTOS

Art. 20.º – A  apuração  dos  votos  será   realizada  no  dia  09  de  maio,  com
início  às 20h30min (Vinte horas e trinta minutos), no anfiteatro GULERPE.

Art. 21.º – A apuração será  feita, visando obter a chapa mais votada.

Art. 22.º – Feita a contagem dos votos, será  considerado, para fins de
proclamação dos eleitos, o seguinte critério de proporcionalidade:



- os votos de cada segmento serão computados separadamente e segmento
tenha o mesmo peso dos outros dois segmentos, ou seja, um terço para cada
segmento.

§  primeiro – Os coeficientes de que se trata o presente artigo, serão obtidos,
considerando-se o número de eleitores legalmente habilitados de
cada segmento.

§  segundo – O arredondamento do número de votos se fará , usando a regra
matemá tica seguinte: fração igual ou superior a 0,5 será
arredondada para mais, desconsiderando-se as frações inferiores a
0,5.

Art. 23.º – As urnas correspondentes a cada mesa eleitoral serão apuradas em
separado, sendo permitida a presença dos candidatos e um fiscal de cada chapa.

Art. 24.º – Os escrutinadores serão em número de 06 (Seis), convocados pela
Comissão Eleitoral.

Art. 25.º – Em caso de empate entre chapas, prevalecerão os seguintes critérios:
- mais idoso;

     - maior tempo de serviço na instituição. Será  vencedora a chapa cujo
Diretor Geral preencher esses critérios.

Art. 26.º – Os recursos relativos ao resultado eleitoral, poderão ser interpostos
junto à Comissão Eleitoral, no prazo de 24 horas a contar da divulgação dos
resultados, desde que tenham sido registrados  pelos fiscais ou candidatos, por escrito,
junto à Comissão Eleitoral.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  27.º - Após o encerramento das inscrições, no caso de haver somente uma

chapa inscrita, será  essa homologada pela comissão eleitoral, não havendo a
necessidade de realização do pleito eleitoral.

CAPÍTULO VI

 DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 28.º - A comissão eleitoral dará  por encerrada as suas atividades com a
publicação do relatório final da eleição e o envio ao Reitor de toda a documentação
relativo ao processo eleitoral.

Santa Maria, 17 de Abril de 2002.

Comissão Eleitoral.


