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EDITAL 02/2022 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DO DIRETÓRIO 

ACADÊMICO FATEC JABOTICABAL PROFa. DINAH 

 

 

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA NILO DE STÉFANI, torna pública a abertura de 

inscrição para composição do Diretório Acadêmico Fatec Jaboticabal Profa. Dinah (DAFJ Profa. Dinah), 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

1. DAS VAGAS OFERTADAS: 

 

1.1 – Descritas na tabela abaixo, onde suas competências podem ser consultadas no Estatuto do DAFJ 

disponível no site da Fatec Jaboticabal: 

 
SECRETARIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 01 vaga 
AUXILIAR DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 01 vaga 
SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E CULTURA 01 vaga 
AUXILIAR DE EVENTOS, ESPORTE E CULTURA 01 vaga 
AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO 01 vaga 

 

1.2 – O Diretório Acadêmico da Fatec Jaboticabal é uma entidade estudantil, sem fins lucrativos, sem 

filiação político-partidária, organizado dentro das normas constitucionais e legais e representa e defende 

os interesses dos estudantes, promove e incentiva a solidariedade e a integração, assim como o 

desenvolvimento científico, cívico, cultural, esportivo, político e técnico, promove eventos de 

entretenimentos, acadêmicos e torneios aprimorando e complementando a formação universitária. 

 

 

 

2. MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS: 

 

2.1 – Para realizar a inscrição o aluno candidato deverá preencher o formulário INSCRIÇÃO disponível 

no site da unidade pelo link https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj. 

 

2.2 – Período de inscrições - de 06/04/2022 a 12/04/2022, até 23h59min 

 

2.3 – Necessário preencher: nome, curso, cargos de interesse e proposta. 

 

 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO: 

 

3.1 – Se houver somente um candidato para a vaga, automaticamente estará eleito. 
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3.2 – Havendo dois (02) ou mais candidatos por vaga, os candidatos passarão por Processo 

Eleitoral onde os alunos da unidade votarão em seu representante. 

 

3.3 – Havendo vagas não preenchidas, será oferecido aos candidatos das outras opções os cargos em 

abertos e havendo mais de um interessado, será realizado o Processo Eleitoral. 

 

 

 

4. DO PROCESSO ELEITORAL: 

 

4.1 – A Comissão Eleitoral será responsável pela condução do Pleito e é composta pelos membros 

designados: Leonardo Lucas Madaleno (Presidente), Simone Roberta Scattolin Tilelli (Membro) e Valeria 

Villena Zanotti (Membro). 

 

4.2 – Seguindo as seguintes etapas: 

a) Divulgação dos candidatos e suas propostas: a Fatec Jaboticabal divulgará dia 13/04/2022 em seus 

canais os candidatos e suas propostas. Os candidatos podem realizar campanha eleitoral enviando material 

em arquivos pdf, powerpoint ou vídeo para a Comissão Eleitoral que serão divulgados nos canais 

destinados a assuntos do DAFJ até dia 13/04/2022. 

b) Eleição: cada aluno da Fatec poderá ser eleitor exercendo seu direito de voto indicando seus candidatos 

por meio de um formulário/aplicativo eletrônico ou votação em urna que será definido e informado. 

Período para votação 18 e 26/04/2022. 

c) Apuração de votos: a Comissão Eleitoral fará a contagem de votos do dia 27/04 até 29/04/2022. 

d) Resultados: será divulgado resultado dia 29/04/2022 onde somente o nome e porcentagem dos votos 

dos ganhadores serão públicos, os demais serão preservados. 

 

4.3 - Havendo vagas dos auxiliares das secretarias, os cargos podem ser preenchidos pelos 2º colocados 

que se candidataram ao cargo da Secretaria em questão ou de outras Secretarias que tiverem interesse. 

 

 

 

5. DA POSSE 

 

5.1 – Os alunos eleitos deverão assinar o termo de responsabilidade do DAFJ no ato da posse entre 02 e 

05/05, iniciando seu mandato. 

 

Parágrafo único – não havendo necessidade de Processos Eleitorais, a posse será antecipada para dia 

18/02/2022. 

 

5.2 - O mandato dos alunos eleitos terão prazo indeterminado, podendo ser até sua formatura e 

encerramento do curso ou até sua solicitação de desligamento ou quando forem solicitados a se desligarem 

do cargo por forças externas. 
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5.3 – Os eleitos desempenharão suas atividades em conformidade com o estatuto onde a disposição de 

trabalho e participação fica a cargo da decisão conjunta de todos os membros seguindo a norma do estágio 

voluntário que permite no máximo 06 (seis) horas por dia ou 30 (trinta) horas semanais, onde os alunos 

assinam folha de participação/frequência. 

 

5.4 - O trabalho voluntário no DAFJ não prevê remunerações, mas poderá ser utilizado para 

aproveitamento da disciplina de Estágio Supervisionado. Caso não queira utilizar para aproveitamento de 

estágio, todos os membros terão direito a certificação acadêmica de participação do mesmo. 

 

5.5 – O aluno que tiver interesse em utilizar o trabalho voluntário na disciplina de Estágio deverá seguir 

todas as orientações necessárias para a validação da mesma descrita no Estatuto e consultar o Supervisor 

de Estagio para mais informações, sendo de sua a responsabilidade este assunto. 

 

5.6 - O membro poderá se desligar a qualquer momento do DAFJ assinando o Termo de Desligamento. 

 

5.7 – Ao participar do DAFJ, é necessário participar do relatório mensal de suas atividades que deverão 

ser entregues ao responsável designado (Docente, Consultor ou Direção). 

 

 

 

 

Jaboticabal, 05 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Leonardo Lucas Madaleno 
Diretor da Unidade 
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