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CHAMADA Nº 01/2020 

 

Indicação de membro titular representante de Sociedades Protetoras de 

Animais na CEUA/UNIPAMPA 

 

 

A coordenação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), no uso de suas atribuições 

legais, torna pública, por intermédio desta chamada, a abertura de prazo para 

que as entidades que integram as Sociedades Protetoras de Animais, 

legalmente constituídas no País, indiquem candidatos para uma vaga de 

membro titular e suplente que preencham os requisitos abaixo especificados, 

com vistas à sua eventual designação para CEUA/UNIPAMPA. 

 

 

 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A presente Chamada busca oportunizar a indicação de candidatos para 01 

(uma) vaga de membro titular e 01 (uma) vaga de suplente para 

representar as Sociedades Protetoras de Animais junto à 

CEUA/UNIPAMPA. 

 

1.2. Os candidatos indicados por suas respectivas Sociedades Protetoras de 

Animais, que preencherem os requisitos estabelecidos neste Edital e no 

Decreto nº 6.899, de 2009, terão seus nomes submetidos à CEUA/UNIPAMPA 

para avaliação. 

 

 

2. DOS REQUISITOS PARA INDICAÇÃO 

 

2.1. As Sociedades Protetoras de Animais legalmente estabelecidas poderão 

indicar como candidatos cidadãos brasileiros, preferencialmente com grau 

acadêmico superior (graduado ou pós-graduado), de notória atuação e 

destacada atividade nesta área. 
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3. DO PRAZO E DA FORMA DE INDICAÇÃO 

 

3.1. As indicações deverão ser feitas por qualquer entidade integrante das 

Sociedades Protetoras de Animais legalmente estabelecidas nos municípios 

com membros da CEUA/UNIPAMPA (Uruguaiana, Dom Pedrito, Itaqui e São 

Gabriel), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 

publicação desta Chamada. 

 

3.2. A indicação dos candidatos deverá ser feita mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

3.2.1. ofício de indicação formal de representante da entidade 

interessada; 

3.2.2. currículo do indicado, acompanhado de cópias dos diplomas de 

Graduação e Pós-Graduação (se houver), reconhecidos pelas respectivas 

entidades de classe; 

3.2.3. cópia do Estatuto Social da entidade, devidamente registrado, bem 

como suas alterações; 

3.2.4. cópia do comprovante de inscrição da entidade no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

3.2.5. cópia do alvará de licença de localização e funcionamento, 

expedido pela Prefeitura Municipal, ou justificativa de ausência desse 

documento, assinado pelo seu representante legal;  

3.2.6. cópia da ata de designação dos representantes legais da entidade 

e sua última alteração. 

 

3.3. As indicações deverão ser encaminhadas para o e-mail da Comissão de 

Ética no Uso de Animais – CEUA/UNIPAMPA (ceua@unipampa.edu.br), com 

a seguinte identificação no assunto: “Indicação de Representante da Sociedade 

Protetora de Animais para a CEUA/UNIPAMPA”. 

 

3.4. As correspondências enviadas deverão conter, obrigatoriamente, no corpo 

do e-mail, a identificação completa da entidade que encaminhou a indicação. 
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3.5. A escolha do membro titular e suplente que irão compor a Comissão será 

realizada em plenária, com presença de quórum mínimo, na primeira reunião 

ordinária da CEUA/UNIPAMPA após o término do prazo de indicação previsto 

no item 3.1. 

 

3.6. Os indicados selecionados serão comunicados da decisão por e-mail, 

devendo providenciar a entrega das cópias autenticadas dos documentos 

descritos no item 3.2., bem como a assinatura do termo de confidencialidade 

da Comissão. 

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. As indicações feitas com base na presente Chamada não geram qualquer 

direito à designação de representantes das Sociedades Protetoras de Animais 

junto à CEUA. 

 

4.2. Casos omissos a esta Chamada serão resolvidos pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA/UNIPAMPA). 

 

 

 

Uruguaiana, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Cátia Aline Veiverberg 

Coordenadora CEUA/UNIPAMPA 


