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O REPRESENTANTE TEM GARANTIAS
O representante eleito tem garantido por lei, estabilidade no trabalho e liberação 
para as reuniões mensais, cursos de capacitação, SIPAT e atividades constantes no 
plano de trabalho, visto que as atividades realizadas pelos cipeiros são 
consideradas para todos os efeitos, como horas trabalhadas para a Universidade.
.   

“NR5 5.17 Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de 
suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a 

realização das tarefas constantes do plano de trabalho”.
.. 

QUEM PODE SE CANDIDATAR?
Todos os servidores desta Universidade (funcionários e docentes) circunscritos no 
campus de sua lotação, qualquer que seja o regime jurídico (CLT/CLE) a que 
estejam vinculadas funcionalmente (obs.: os que estão no período probatório não 
podem se candidatar, mas podem ser indicados). Para mais informações consulte a 
Resolução GR-026/2016 a qual rege as Eleições e Indicações dos Membros da 
CIPA Unicamp.
.. 

O Cipeiro também terá concessão na isenção do pagamento das refeições nos 
Restaurantes Universitários da Unicamp. 

Importante:

Participe das ações de prevenção de 
acidentes, de saúde, segurança e meio 

ambiente e torne o seu local de 
trabalho mais seguro.

Local de Inscrição 
Formulário no site www.cipa.unicamp.br ou na 
sede da CIPA CENTRAL (Prédio da DGA – Fundos).

Data da eleição
Eleição eletrônica (online): nos dias 17, 18 e 19 
de outubro de 2017

Inscrições
de 4 a 29

de setembro

Inscrições
de 4 a 29

de setembro



Nos dias 17, 18 e19 de outubro de 2017, ocorrerá nos 
campi (Campinas, Limeira e Piracicaba) da universidade, 
as eleições para nova composição da CIPA/UNICAMP 
Gestão 2018. 

Horário de votação: Período Integral, com início no dia 17/10 
a partir das 8h30 e encerramento no dia 19/10 às 17h30.

Votação somente através do e-mail institucional

A partir deste ano, por determinação da reitoria, a eleição 
da CIPA na Universidade passa a ser exclusivamente online. Para isso será necessário que 
os eleitores tenham e-mail institucional pessoal (fulano@unicamp.br ou 
fulano@<unidade>.unicamp.br) ativo e com espaço livre para receber mensagens do 
Sistema Eletrônico de Votação (e-Voto). E este e-mail deve ser cadastrado no Vida 
Funcional da DGRH.

Isso permitirá que o eleitor vote do seu local de trabalho, a partir de um computador 
conectado à rede da universidade. No período da eleição o e-Voto encaminhará mensagem 
para o e-mail institucional de cada eleitor, onde constará LINK para acessar a página WEB 
onde o voto deve ser depositado.

Funcionários sem e-mail institucional ativo devem procurar com urgência o “Representante 
de usuários” da sua unidade. Mais orientações em: 
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/usuario-unicamp

Votantes que estiverem fora dos campi terão que configurar seu computador para usar 
VPN. Mais orientações em: www.ccuec.unicamp.br/ccuec/servicos/acesso_remoto_vpn

A VOTAÇÃO DA CIPA SERÁ 
SOMENTE ELETRÔNICA

Voto é Obrigatório

Todos os funcionários e docentes vinculados à Unicamp devem votar no prazo estipulado e o 
voto é obrigatório, conforme o disposto na portaria GR-139/91. O funcionário que não votar e 
não apresentar justificativa sofrerá penalidade segundo a legislação abaixo:

“Artigo 3º - A falta do pedido de justificação dentro do prazo estabelecido no artigo 2º ou o seu 
indeferimento sujeita o docente ou servidor à uma multa correspondente a 1,0% (hum por cento) do 
valor da referência 1 (hum) da tabela de salários da Carreira de Apoio.”

Justificativa

No caso de ausência na eleição, as justificativas deverão ser encaminhadas para apreciação 
dos respectivos Diretores das unidades administrativas, conforme Resolução GR-035/2004. 

Obs.: a justificativa é necessária para não sofrer a penalidade da multa.

VOTAÇÃO
17, 18 e 19 de 

outubro de 
2017

Para mais informações acesse o site da Cipa
www.cipa.unicamp.br ou via email (cipa@unicamp.br)
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