
ELEIÇÕES ASFOC-SN 2017 
 

Locais de Votação 
 

As eleições para a Diretoria Executiva Nacional, Representações Regionais 
e Conselho Fiscal da Asfoc-SN (triênio 2018-2020) acontecerão nos dias 22 e 23/11. 
Portanto, verifique a seção correspondente a sua Unidade ou departamento/laboratório 
conforme locais de votação indicados abaixo. 

 
Poderão votar os servidores inscritos como associados efetivos, ativos e 

aposentados, até 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições e que estejam em dia 
com suas obrigações sindicais. Serão permitidos votos em trânsito (se fora do 
estado durante os dois dias de votação), apenas, na votação para a Diretoria 
Executiva Nacional e Conselho Fiscal, conforme critérios abaixo e mediante o 
devido registro em Ata: 

 
- Servidores de outros estados em trânsito no RJ – Local de votação SEDE 

ASFOC; 
- Servidores de outros estados em trânsito em uma das Regionais – Local de 

votação respectiva Regional.   
 
Não serão permitidos votos por procuração. 
 
No RJ o  processo se dará por meio de urna eletrônica e nos demais estados e 

no Distrito Federal por meio de cédula eleitoral. Em ambas as formas, o associado 
votará em uma das chapas inscritas para a Diretoria Executiva Nacional e em, apenas, 
um dos candidatos ao Conselho Fiscal. Serão eleitos 5 (cinco) Conselheiros titulares e 
5 (cinco) suplentes, por ordem do número de votos recebidos. 

 
Os Institutos Regionais (AM, BA, PE, MG, PR) e Fiocruz Brasília votarão, além 

da Diretoria Executiva Nacional e Conselho Fiscal, para a Coordenação das respectivas 
Representações Regionais da Asfoc-SN. Os servidores lotados nos Escritórios da 
Fiocruz localizados em Rondônia, Mato Grosso do Sul e Ceará, também poderão 
registrar seu voto nos pontos de votação localizados em seu respectivo Escritório.  

 
Aposentados poderão votar nos seguintes pontos: preferencialmente na 

Sede ASFOC ou em outro ponto mediante autorização da Comissão, Regionais e 
Escritórios Fiocruz (Rondônia, Ceará e Mato Grosso do Sul). 

LOCAIS DE VOTAÇÃO 
 

1 – CASTELO – de 8h30 às 17h - 
votam Presidência, COGEAD (antiga 

DIRAD), COGEPE (antiga DIREH), 
COC e IOC (localizado nos Pavilhões – 

Adolfho Lutz, Artur Neiva, Cardoso 
Fontes, Carlos Chagas, Gomes de 
Faria, Lauro Travassos, Mourisco e 

IBEX – Benfica). 
  

2 – ENSP – de 8h30 às 17h - votam 
ENSP, COGEPLAN (Antiga DIPLAN), 
EPSJV, parte de FAR-MANGUINHOS 

(Campus) e IOC (localizado nos 
Pavilhões - 108, Hélio e Peggy Pereira, 

Herman Lent e Paulo Sarmento). 

9 – IRR – de 8h30 às 17h - votam IRR 
(MG), aposentados e servidores em 

trânsito (de outros estados). 
  

10 – IAM – de 8h30 às 17h - votam 
IAM (PE) e aposentados e servidores 

em trânsito (de outros estados). 
  

11 – IGM – de 8h30 às 17h - votam 
IGM (BA) e aposentados e servidores 

em trânsito (de outros estados). 
  

12- Fiocruz Brasília – de 8h30 às 17h 
- votam Fiocruz Brasília, aposentados 



  
3 – Bio-manguinhos – de 8h30 às 17h 

- votam Bio-manguinhos, INI e IOC 
(localizado nos Pavilhões de 

Hanseníase, Rocha Lima e Leonídas e 
Maria Deane – Pav.26). 

  
4 – INCQS – de 8h30 às 17h - votam 

INCQS, COGIC (antiga DIRAC), ICICT, 
ICTB (antigo CECAL) e IOC (localizado 

no Pav.Osório de Almeida). 
  

5 – IFF – de 7h30 às 16h - votam IFF e 
aposentados (mediante autorização) 

  
6 – FAR-MANGUINHOS (CTM) – de 

8h30 às 16h - votam Far-manguinhos 
(Jacarepaguá) e aposentados 

(mediante autorização) 
 

7 - EXPANSÃO – 8h30 às 17 -  votam 
servidores lotados em deptos/setores 

vinculados às seguintes Unidades: 
COC, Ensp, Presidência, ICICT, Cogepe 
(ant.Direh), Cogead (ant.Dirad) e Cogic 

(ant.Dirac), IOC, INI – localizados no 
prédio de Expansão; e aposentados 

(mediante autorização). 
 

8- C.R.HÉLIO FRAGA – 8h30 às 16h - 
votam CR.Hélio Fraga, Deptos.Far-
Manguinhos localizados no CR.Hélio 

Fraga e aposentados (mediante 
autorização) 

e servidores em trânsito (de outros 
estados). 

 
13- ILMD – de 8h30 às 17h -  votam 
ILMD (AM), aposentados e servidores 

em trânsito (de outros estados). 
  

14- ICC – de 8h30 às 17h - votam ICC 
(Paraná), aposentados e servidores em 

trânsito (de outros estados). 
  

15 – Escritório Fiocruz Rondônia 
–  de 8h30 às 17h - votam Fiocruz 

Rondônia, aposentados e servidores 
em trânsito (de outros estados). 

 
16 – Escritório Fiocruz Ceará – de 

8h30 às 17h - votam Fiocruz Ceará, 
aposentados e servidores em trânsito 

(de outros estados). 
 

17 – Escritório Fiocruz Mato Grosso 
do Sul – de 8h30 às 17h - votam 

Fiocruz MS, aposentados e servidores 
em trânsito (de outros estados). 

 
18 – Sede ASFOC-SN – de 8h30 às 

17h - votam APOSENTADOS e 
servidores em trânsito de outros 

estados. 
 

19 - CFMA (Mata Atlântica) – de 8h30 
às 17h votam Mata Atlântica e 

Aposentados (mediante autorização). 

 
Clique aqui para acessar ao cartaz com as Chapas para Executiva Nacional, 
Candidatos ao Conselho Fiscal e as Representações Regionais das eleições. 

 

http://www.asfoc.fiocruz.br/portal/sites/default/files/eleicoes_asfoc_2017.jpg

