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Edital de convocação para processo eleitoral da CIPA  
Gestão 2010 da Prefeitura Municipal de São Mateus. 

 
            

Em cumprimento a portaria 3.214/78, Norma Regulamentadora nº. 05, CIPA 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente, informamos que terá início o processo 
eleitoral da 4ª GESTÃO DA CIPA da Prefeitura Municipal de São Mateus. 
  
 Só poderão participar da eleição, servidores efetivos. 
Segue abaixo as datas em que serão realizados os processos decorrentes da eleição: 
 

• De 03 a 11 de Novembro – Período de Inscrição 
 
Os Interessados em concorrer a uma vaga de membro deverá se inscrever através de 
fichas encontradas em poder das respectivas secretarias; 
 

• Caso não haja nenhum inscrito, o Secretário deverá indicar os servidores 
em quantidades dobradas ao número de vagas; 

 

• As Fichas serão recolhidas até o dia 12 de novembro nas respectivas 
secretarias, podendo ser recolhidas antes do prazo, caso todos os servidores 
lotados na secretaria já tenham demonstrado seu interesse em participar ou 
não como candidato; 

 
• 16 a 20 de novembro – Divulgação dos Candidatos 

 
*Será divulgada a lista de todos os candidatos por secretarias; 
 
 

• De 23 a 27 novembro – Eleição 
 
 
* A eleição ocorrerá em escrutínio secreto e por secretaria; 
 
* As cédulas de uma determinada secretaria só conterá o nome dos candidatos 
lotados na mesma, tendo em vista que os servidores desta, só poderão votar em 
candidatos da mesma secretaria; 
  
* As cédulas conterão os nomes dos candidatos e um quadrado onde se devera 
marcar a intenção de voto; 
 
* Caso não haja marcação em nenhum quadrado, o voto será considerado branco; 
 
* Caso a cédula esteja com alguma marcação que não seja nos quadrados indicados, 
o voto será considerado nulo; 



 
* Os candidatos que obtiverem mais votos serão eleitos Membro da CIPA, e aqueles 
que não atingirem a quantidade necessária ficarão na suplência, podendo ser 
convocado a substituir o membro em casos especiais. 
 
* No caso de ocorrer empate de votos entre os servidores classificados, serão 
observados os seguintes critérios de desempate: 
1° - Maior tempo de serviço na Prefeitura Municipal de São Mateus - ES. 
2º - Persistindo o empate será considerado eleito o candidato mais velho. 
 
 

• De 30 de novembro 04 de dezembro – Divulgação e Convocação dos 
Eleitos; 

 
* Será feita a divulgação dos Membros eleitos e a  convocação para se apresentarem 
ao Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
 

• De 07 a 11 de dezembro – Treinamento dos Eleitos 
 
 
* Será realizado um treinamento de 20 horas com membros eleitos e suplentes. 
 
 

• 15 de Dezembro – Posse e escolha do vice-presidente. 
 
*Reunião da posse e escolha do vice-presidente e secretário (a) da CIPA. 
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