Processo eleitoral para escolha dos membros do Comitê de Gestão Estratégica de Pessoas –
CGEP

A fim de regulamentar o processo de escolha dos membros do CGEP, editou-se a Resolução GP
n. 07, de 1º de fevereiro de 2022.
Consoante se depreende do seu art. 2º, o referido processo eleitoral se destina ao
preenchimento de:
a) 01 (uma) vaga de representante da categoria magistrado de primeiro grau, identificada
como Magis-TJ, que será escolhida pelo Órgão Especial, em votação direta e secreta, a
partir de lista de inscritos aberta a todos os interessados;
b) 01 (uma) de servidor de primeiro grau identificada como Servi-TJ, que será escolhida
pelo Órgão Especial, em votação direta e secreta, a partir de lista de inscritos aberta a
todos os interessados;
c) 02 (duas) vagas de representante da categoria magistrado de primeiro grau, identificada
como Magis-Classe, considerando-se eleitos os dois candidatos mais votados, por
votação direta, de cada categoria.
d)

02 (duas) de servidor de primeiro grau, identificadas como Servi-Classe, considerandose eleitos dois candidatos mais votados, por votação direta, de cada categoria.

Os suplentes serão considerados os segundos candidatos mais votados, nas categorias Magis-TJ
e Servi-TJ, e os candidatos classificados em terceiro e quarto lugar, nas categorias Magis-Classe
e Servi-Classe.
O Desembargador Rubens Schulz, Presidente da Comissão Eleitoral formada pela Portaria GP n.
287, de 22 de fevereiro de 2022, que conduzirá o processo de escolha dos magistrados e
servidores de primeiro grau para comporem o Comitê de Gestão Estratégica de Pessoas,
comunica o calendário de atividades:

Calendário de Atividades 2022 – CGEP
22 de fevereiro de 2022

Assinatura e publicação da Portaria GP n. 289/2022, que designa os
integrantes da Comissão Eleitoral instituída pela Resolução GP n.
07/2022.

7 a 11 de março de 2022

Divulgação de comunicados convocando magistrados e servidores a
participar do processo de eleição.

14 a 16 de março de 2022

Período de inscrição dos candidatos em cada categoria: Magis-TJ e
Magis-Classe (a inscrição será efetuada mediante envio de requerimento
eletrônico para o endereço comagis@tjsc.jus.br), Servi- TJ e Servi-Classe
(a inscrição será efetuada mediante envio de requerimento eletrônico

para o endereço cgep.candidato@tjsc.jus.br). Magistrados e servidores
podem se inscrever em ambas as categorias (TJ e Classe).
17 de março de 2022
18, 21 e 22 de março de
2022

Divulgação das listas provisórias de candidatos inscritos e de inscrições
rejeitadas, até às 20 horas.
Prazo para interposição de pedidos de reconsideração quanto às
inscrições.

28 de março de 2022

Prazo para apreciação dos pedidos de reconsideração pela comissão
eleitoral, quanto às inscrições em cada categoria.

29 de março de 2022

Divulgação do julgamento dos pedidos de reconsideração e das listas
definitivas de candidatos em cada categoria: Magis-TJ, Magis-Classe,
Servi-TJ e Servi-Classe.

05 de abril de 2022

Dia das eleições pelas categorias: Magis-Classe e Servi-Classe. Divulgação
do resultado dos escrutínios de cada categoria (Magis-Classe e ServiClasse).

06 de abril de 2022

Dia das eleições pelo Órgão Especial para as categorias: Magis-TJ e ServiTJ. Divulgação do resultado dos escrutínios de cada categoria (Magis-TJ e
Servi-TJ).

07, 08 e 11 de abril de 2022

Prazo para interposição de recursos quanto ao resultado dos escrutínios
das categorias Magis-Classe e Servi-Classe.

12 e 13 de abril de 2022

Prazo para apreciação dos recursos, quanto ao resultado dos escrutínios
das categorias Magis-Classe e Servi-Classe.

18 de abril de 2022

Divulgação do julgamento dos recursos do resultado dos escrutínios das
categorias Magis-Classe e Servi-Classe, e das listas definitivas de eleitos.

19 de abril de 2022

Publicação de ato de formação de todos os componentes do CGEP.

25 de abril de 2022

Posse de todos os componentes (titulares e suplentes) do CGEP, e data
da primeira reunião do Comitê, às 15h30.

