
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÕES ELEIÇÕES CIPA UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A GESTÃO 2020/2021 

 

A empresa, UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos S.A. Nos 

termos da NR 05, A Sra. Elistânia Reis Gonçalves Presidente da C.E (Comissão Eleitoral) da 

empresa UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

S.A, responsável pela eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Torna 

público o Edital de Convocação para eleição da Gestão 2020/2021, de acordo com a Norma 

Regulamentadora Nº05 item 5.38 e 5.40, Redação dada pela portaria nº 8 (23/02/1999), 

aprovado pela portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho. 

Art. 1º Serão oferecidas 06 (seis) vagas, sendo 03 vagas para Membros Efetivos e, 03 (três) vagas 

para Membros Suplente, candidatos a Membros da CIPA - representantes dos empregados – 

Gestão 2020/2021, da empresa UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A. Para concorrerem às vagas os colaboradores deverão seguir 

orientações do Edital de Inscrição. 

Art. 2º As inscrições serão realizadas no período de 12/01/2021 à 30/01/2021, das 08:00 às 

12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas, pessoalmente na sala do departamento Gestão de 

Pessoas. 

Art. 3º Os candidatos serão eleitos de acordo com a ordem decrescente de votos recebidos. Em 

conformidade com a NR-05: “O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando 

a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previstas no Quadro I 

desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econômicos 

específicos”. 

Art. 4º - A eleição realizar-se-á dia 05/02/2021, das 08:00 às 17:00 horas, na sala Gestão de 

Pessoas, Empresa: UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO 

CARLOS S.A. 

Art. 5º A votação será realizada, em escrutínio secreto urna instalados nos seguintes locais: 

Recepção Geral, Apoio ao Docente, Hospital Escola e na sala do departamento de gestão de 

Pessoas no dia 05 de fevereiro 2021, das 08:00 às 17:00 horas. Apresentaram-se e serão votados 

os seguintes candidatos: 

Art. 6º - A apuração dos votos será realizada no dia 05/ 02/ 2021 a partir das 17:00 horas, na 

sala do departamento de Gestão de Pessoas, da Empresa UNITPAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A, com a presença dos representantes do 

empregador e dos empregados. 

Art. 7º Medidas prevenção contra Covid – 19 na votação presencial, adotar procedimentos 

contínuos de um colaborador por vez, distanciamento de 2 metros, uso de máscara, higienização 

das mãos, com utilização de água e sabão ou álcool 70%, intervalos regulares. 

-Emitir comunicações sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de 

mão; 

-Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre 

trabalhadores e entre esses e o público externo; 

- Priorizar agendamentos de horários para evitar a aglomeração e para distribuir o fluxo de 

pessoas. 


