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Trata-se de recurso interposto pelo senhor RENATO LUIZ DA SILVA COSTA, Técnico Administra vo, onde o mesmo solicita
revisão do segmento Técnico Administrativo, a relação de titulares e suplentes e a votação por campus.

PRELIMINARMENTE:PRELIMINARMENTE:

DA LEGITIMIDADE e TEMPESTIVIDADE:DA LEGITIMIDADE e TEMPESTIVIDADE:

O mesmo apesar de ter ingressado tempes vamente e postulado como candidato, o mesmo não atendeu os requisitos
que solicita o Regulamento Eleitoral para interposição de recurso tornando assim ilegítimo.

DO DIREITO:DO DIREITO:

                No entanto, referente as solicitações temos a dizer:

É imperioso destacar que a eleição é intercampi, ou seja, o eleitor pode votar em candidato que não seja o do seu campus
de lotação, respeitando a regra de apenas um representante, entre os 10 titulares e suplentes, por campus.

Quanto a solicitação do número de votos por campus, informamos que o sistema SUAP computa o total de votos
alcançado por cada candidato, sem fazer a dis nção de sua origem, assim, não há como separar a quan dade de votos
que cada candidato recebeu por campus.

A Relação de Titulares e Suplente foi disponibilizado no Resultado Preliminar, divulgado por esta comissão eleitoral.

CONCLUSÃO:CONCLUSÃO:

Diante dos fatos e direitos apresentados INDEFERIMOS o RECURSO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Comissão Eleitoral Resolução
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