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BOLETIM INFORMATIVO DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

A Comissão Eleitoral, designada por meio da Portaria no 13/2021 CCHN para coordenar a 
eleição que indicará a próxima representação (um titular e um suplente) do corpo Técnico-
Administrativo em Educação (TAE) no Conselho Departamental do CCHN, torna público o plano 
de trabalho da chapa concorrente à vaga de representante dos TAEs no Conselho 
Departamental do CCHN no período 2021-2023. 
 

APRESENTAÇÃO 
CHAPA 1 - Mudança 

Titular: Erika Monteiro 
 

 

Suplente: Brígida Pimenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingressou na UFES em setembro de 2014 

como Assistente Administrativo e desde 

então está lotada na Secretaria Integrada 

de Colegiados do CCHN. Desde 2019 

atua como membro convidado da 

Câmara Local de Graduação do CCHN. 

Possui graduação em Ciências Biológicas 

pela Universidade Federal do Espírito 

Santo (2003) e mestrado em Ciências 

Genômicas e Biotecnologia pela 

Universidade Católica de Brasília (2007). 

 

 
Mestre (2017) pelo programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo (PPGE- UFES). Graduada em Letras - 

Libras (2012) pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), polo UFES. Experiência na área 

de Letras como Tradutora/Intérprete de 

Libras/Português e Português/Libras. Atua como 

intérprete de Libras na área da educação desde 

2009, tanto em sala de aula regular como em curso 

de Libras na formação de professores estaduais, 

municipais, funcionário público e comunidade em 

geral. Possui o PROLIBRAS- Exame Nacional de 

Certificação de Proficiência em Tradução e 

Interpretação da Língua Brasileira de Sinais/ 

Língua Portuguesa/ Língua de Sinais/Nível Médio 

(2008). Atualmente é servidora na Universidade 

Federal do Espírito Santo-UFES como Técnico 

Administrativo em Educação: Tradutor e 

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, desde 15 

de Janeiro de 2014. Atualmente está como vice-

coordenadora do setor de tradução-CCHN. 
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PLANO DE TRABALHO 
CHAPA 1 - Mudança 

 

Plano de trabalho: 

• Defesa da educação pública, 100% gratuita, laica, universal e de qualidade; 

• Contra os cortes de verbas do governo federal e pela descentralização dos recursos da Ufes; 

• Contra o assédio moral nas relações de trabalho; 

• Contra as terceirizações. Revisão de todos os contratos de terceirização da Ufes. 

• Pela abertura de concursos para os cargos de nível A, B e C. 

• Pela aprovação dos processos de jornada ininterrupta para os TAEs; 

• Por uma política de capacitação abrangendo as necessidades de todos os setores, 

• com recursos próprios e liberação para capacitação; 

• Pela aprovação da nova proposta de Resolução, ampliando os direitos dos TAEs 

• para capacitação, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado; 

• Pela valorização dos trabalhadores técnico-administrativos em educação (TAEs) da Ufes; 

• Pelo redimensionamento da força de trabalho. Combater o desvio de função; 

• Por uma reforma estatutária da Ufes, aumentando a participação dos TAEs e discentes nas 

decisões; 

• Pela implantação das Secretarias Integradas; 

• Pela melhoria da qualidade de vida e ergonomia no setor de trabalho; 

• Pelo direito de os TAES registrarem projetos de pesquisa e pleitearem a captação 

de recursos. 
 

 
A votação ocorrerá no dia 20 de maio de 2021 (das 08h00 às 20h00), no site 
http://votacao.ufes.br, mediante login único da UFES. 
 
Apenas TAEs lotados e em exercício no CCHN poderão votar, conforme descrito nas Normas 
Eleitorais.  
 
Os eleitores terão o direito de votar em 1 chapa, composta por um titular e um suplente. 
 
A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral no dia 20 de maio de 2021, a partir 
das 21h. 
 
As Normas Eleitorais encontram-se à disposição dos interessados no site do CCHN. 
 
Vitória, 17 de maio de 2021. 
 

Elba Nusa Calmon 
Filipe Siqueira Fermino 

Mario Vieira Cots 
Comissão Eleitoral 

http://votacao.ufes.br/
http://www.cchn.ufes.br/conteudo/eleicao-para-representantes-docentes-do-cchn-no-cepe-mandato-2020-2022

