Processo Sucessório da Gestão 2021-2026
Modelo Escolhido no Colegiado de Intercooperação em 02.05.2021 para a Neogestão (2021-2026) do CDC

Voto Direto COM análise prévia de critérios subjetivos
Validação do
interesse do
candidato

Auto habilitação e
Indicação de
Candidatos

Validação dos
critérios
objetivos**

Pontuação dos
critérios
subjetivos**

Lista única
dos
candidatos

Votação direta
por todos os
voluntários da
CCCI

Instâncias e CDC preenchem
formulário para pontuação de
variáveis subjetivas de cada
candidato homologado
Aspectos Favoráveis

Aspectos Desfavoráveis

- Experiência dos representantes das Instâncias para indicar as pessoas mais aptas à função
- Evita-se o risco de análise subjetiva sem conhecimento mais aprofundado do candidato
- Equilíbrio de representatividade entre as instâncias e o CDC
- Participação direta do voluntariado na escolha final, favorecendo a legitimidade dos eleitos,
valorizando a responsabilidade do voluntário.
- Avanço no aspecto democrático eleitoral do CDC

- Os voluntários podem desconhecer
os candidatos

As Instâncias e o CDC indicam
seus candidatos no
Formulário Indicação ao
Colegiado da Conscienciologia

Qtde. de indicações:
1. Mímimo número de
membros (6 pessoas).
2. Máximo o dobro da
somatória de membros e
suplentes (18 pessoas).

Comissão de Homologação
Compila os nomes

COLEGIADO DE INTERCOOPERAÇÃO
Apuração dos votos na data do Colegiado
de Intercooperação

Comissão entra em contato com os
indicados

Não
Encerra o
processo

Candidato
aceita?

Todos os Voluntários Cadastrados
acessam, online, LISTA ÚNICA em ordem
alfabética dos colegiáveis e cada voluntário
efetua a escolha de 9 nomes

Sim

Atenção: o
AUTOINDICADO não
passa pelas etapas
anteriores, ou seja, ele
inicia nesta etapa

Candidato preenche Ficha
de Variáveis
OBJETIVAS e
SUBJETIVAS
(autoavaliação)

Comissão de Homologação
elabora lista de aprovados ( com
base nas variáveis OBJETIVAS)
e relaciona o número de indicações
recebidas pelas instâncias

UNICIN, CONSELHO DE EPICONS, 23 ICS E CDC
Recebem orientações sobre a lista de nomes para
avaliação SUBJETIVA

Secretariado da UNICIN, Integrantes do Conselho de
Epicons, Gestores de ICs e Membros do CD
acessam o formulário eletrônico para pontuação das variáveis
SUBJETIVAS dos candidatos aprovados na fase anterior
No formulário o voluntário informa os dados:
1. Nome; 2. CPF; 3. E-mail; instância da qual participa ou CDC

Pontuação por candidato:
Para cada viariável SUBJETIVA será dada uma nota de 1 a 3

GRUPO DE COMPILADORES
Para preservar as informações terão acesso aos dados apenas
o grupo de homologadores

ASSUNÇÃO DO COLEGIADO
Por ranqueamento os 6 primeiros
colocados ocupam as vagas de membros
efetivos do Colegiado da Conscienciologia

Por ranqueamento o 7º, 8º e 9º colocado
ocupam as vagas de suplentes do
Colegiado da Conscienciologia

Assunção dos
membros eleitos
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