
 

 

 

 

 
 

 

 

EDITAL FMB nº001/2022 
 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES NA CONGREGAÇÃO DA FMB DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (STAE) E DOS PROFESSORES 

TITULARES, ASSOCIADOS, ADJUNTOS, ASSISTENTES E AUXILIARES PARA O BIÊNIO 

2022-2024. 

 

 

O Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Professor LUÍS FERNANDO FERNANDES ADAN, no uso das suas competências, convoca os 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação (STAE) e Docentes da Faculdade de Medicina da 

Bahia para eleição do seu representante (Titular e Suplente) na Congregação, referente ao biênio 

2022-2024, conforme disposto neste Edital: 

 

1. A participação é restrita aos servidores técnico-administrativos e docentes efetivos, e em pleno 

exercício (na data da realização da consulta) na Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA;  
 

2. As inscrições de candidaturas de docentes ou de STAE deverão ser encaminhadas por 

mensagem eletrônica ao endereço congregacaofmb@ufba.br no período de 12/10/2022 (quarta-

feira) até as 23h59 do dia 18/10/2022 (terça-feira), devidamente identificada, declarando o 

interesse em ser representante de sua classe ou segmento. O mais votado será eleito membro 

titular e o segundo mais votado, membro suplente. 
 

3. No dia 19/10/2020 (quarta-feira), a relação dos candidatos será divulgada na homepage da FMB 

e por mensagem eletrônica; 
 

4. No dia 21/10/2022 (sexta-feira) ocorrerá a eleição, das 7 às 23h59 através de preenchimento de 

link enviado por correio eletrônico;  
 

5. A lista dos representantes eleitos será publicada na homepage da FMB no dia 24/10/2022 

(segunda-feira); 
 

6. O período para interposição de recurso será de 25 à 28/10/2022; 
 

7. No dia 01/11/2022, na Sessão da Congregação, ocorrerá a leitura da ata da eleição e a respectiva 

homologação dos resultados. 

 
 

Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia, 
11 de outubro de 2022 
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