
 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

COMISSÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO 986/2017 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA CONSELHOS GESTORES DE UNIDADES DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA - ES 

 

O Conselho Estadual de Saúde – CES, através da Comissão Eleitoral constituída através da Resolução 

CES 986/2017 de 20 de março de 2017, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Resolução 

CES 985/2017 de 20 de março de 2017, CONVOCA as entidades e movimentos sociais representantes 

dos usuários do SUS e os trabalhadores da saúde para participarem das Assembléias que elegerão as 

entidades e movimentos sociais representantes dos usuários do SUS e trabalhadores da saúde para 

compor o Conselho Gestor do Hospital Estadual Dório Silva e do Hospital Estadual Jaime dos Santos 

Neves nos termos da Portaria 066 de 10 de novembro de 2016 da Secretaria de Estado da Saúde. 

Neste processo eleitoral serão eleitos 4 (quatro) representantes e respectivos suplentes dos usuários 

do SUS e 2 (dois) representantes e respectivos suplentes dos trabalhadores da saúde em cada uma 

das unidades de saúde. 

As entidades e ou movimentos sociais representantes dos usuários do SUS, para participar do processo 

eleitoral, deverão credenciar 1 (um) representante na abertura da assembléia eleitoral apresentando 

documentação que comprove ser o mesmo representante legal da entidade que poderá concorrer às 

vagas disponíveis, ou simplesmente atuar como eleitor. Cada representante devidamente credenciado 

poderá votar em até 4 (quatro) entidades.  

São considerados documentos comprobatórios, a ata de posse da entidade, ofício do presidente ou 

representante legal da entidade designando representante para participar da assembléia, 

acompanhado da ata de posse da diretoria da entidade, Procuração registrada em cartório ou Ata de 

Assembléia designando expressamente o representante. 

Serão consideradas eleitas as entidades que obtiverem a maior quantidade de votos. E havendo 

empate será feita nova votação entre as entidades e movimentos participantes da assembléia. 

Poderão participar da assembléia dos trabalhadores da saúde e votar em até 2 (dois) candidatos, todos 

aqueles que estejam lotados e mantenham vínculo empregatício direto com a unidade de saúde. 

Os trabalhadores/servidores que desejarem participar do processo eleitoral como candidatos, deverão 

se inscrever previamente através de requerimento, acompanhado de ficha de qualificação junto à 

Comissão Eleitoral. 

Serão considerados eleitos como membros titulares os 2 (dois) candidatos que obtiverem mais votos e 

os demais concorrentes  serão ordenados pelo quantitativo de votos obtidos com vistas a compor um 

rol de suplentes. Havendo empate, será considerado o critério a maior idade do candidato.  

O local, data e horário para realização das Assembléias e registro de candidaturas dos trabalhadores 

da saúde serão: 

 

HOSPITAL ESTADUAL DORIO SÍLVA 

Credenciamento de 

Entidades e 

Movimentos de 

representantes dos 

Usuários do SUS 

CRAS de Laranjeiras 05/10/2017 14 as 15h 

Assembléia das 

Entidades e 

Movimentos de 

Usuários do SUS 

CRAS de Laranjeiras 05/10/2017 15h 

Inscrição de candidatos 

representantes dos 

Trabalhadores da 

Saúde 

Setor de Recursos 

Hospital Dório Silva 

04/10/2017 08 as 16h 

Assembléia dos 

representantes dos 

Trabalhadores da 

Saúde 

Auditório do Hospital 

Dório Silva 

05/10/2017 10 as 11h 



 
 

 

HOSPITAL ESTADUAL JAIME DOS SANTOS NEVES  

Credenciamento de 

Entidades e 

movimentos de 

representantes dos 

Usuários do SUS 

CRAS de Laranjeiras 05/10/2017 14 as 15h 

Assembléia das 

Entidades e 

Movimentos de 

Usuários do SUS 

CRAS de Laranjeiras 05/10/2017 15h 

Inscrição de candidatos 

representantes dos 

Trabalhadores da 

Saúde 

Setor de Recursos 

Humanos Hospital 

Estadual Jayme dos 

Santos Neves 

04/10/2017 08 as 16h 

Assembléia dos 

representantes dos 

Trabalhadores da 

Saúde 

Auditório Hospital 

Estadual Jayme dos 

Santos Neves 

  

05/10/2017 15 as 16h 

 

 

Vitória, 18 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

Joseni Valim de Araujo 

Presidente da Comissão Eleitoral e  

Presidente do Conselho Estadual de Saúde 

 

 

 


