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TERMO DE RECEBIMENTO 

 

Eu, UBIRADIR MENDES PINTO, matrícula SIAPE nº 1037248 e inscrito no CPF sob número 

610665919-20, neste ato como representante do Colégio Eleitoral da consulta para reitor da 

UTFPR 2020 designado pela Portaria do Reitor nº 343, de 13 de março de 2020, declaro ter 

recebido nesta data das mãos do Sr. SILVINO SCHLICKMANN JUNIOR perito criminal 

federal indicado pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná (resp. ao 

ofício 079/2020–GABIR-UTFPR) para acompanhar o processo de consulta, um envelope 

lacrado contendo um disco rígido externo com a cópia da máquina que foi alterada, um pen 

drive com a senha do apurador humano, um disco rígido que estava no envelope mantido 

sob guarda da Polícia Federal e ainda lacrado, que foram colocados em um envelope que 

foi lacrado e assinado por todos os presentes no dia seis de julho de dois mil e vinte ao final 

do processo de retomada da apuração do resultado da consulta para reitor da UTFPR 2020 

e que havia ficado sob sua guarda. Declaro ainda que após o recebimento do envelope o 

mesmo foi depositado no cofre do núcleo de concursos ficando a disposição para os atos 

que se fizerem necessários no que diz respeito ao processo de consulta para reitor da 

UTFPR 2020. 

 

 

Curitiba, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

UBIRADIR MEMDES PINTO 
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Ofício nº 58/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 23 de julho de 2020.

Do: Presidente do Colégio Eleitoral
 
Para:
 

FISCAIS TÉCNICOS INDICADOS PELOS CANDIDATOS:
 
Sr. DOUGLAS DO AMARAL – Fiscal Técnico do candidato Schiefler
Sr. DOUGLAS PAULO B. RENAUX – Fiscal Técnico do candidato Pilatti
 
 

Assunto: Devolução à UTFPR dos HD externos que estão sob tutela da Polícia Federal

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21.

  

Prezados Senhores,

 

Para a finalização dos trabalhos, esse Colégio Eleitoral deve entregar à reitoria da
UTFPR relatório final circunstanciado da consulta pública para reitor.

Considerando que ficaram sob a tutela da Polícia Federal dois HD externos com as
imagens congeladas do sistema Helios Vo ng da apuração iniciada no dia 30/06/20 e da apuração
realizada no 06/07/2020, informamos que foi agendada para a próxima terça-feira, dia 28/07/2020,
às 10h, na Sala de Reuniões da Reitoria, a devolução dos citados HDs.

Como um desses HD externos é de propriedade do servidor da UTFPR, Thiago Alexandre
Herek, e contém, além do arquivo gerado no dia 30 de junho de 2020, dados par culares do servidor,
será realizada uma cópia do mencionado arquivo em um outro HD. Esse procedimento será
acompanhado pelo auditor da Polícia Federal, sr. Silvino Schlickmann Junior, por membros da
Comissão Técnica e do Colégio Eleitoral. Dessa forma, convidamos os fiscais técnicos a
acompanharem esse procedimento, caso desejarem.

Informamos que, com o encerramento dos trabalhos do Colégio Eleitoral, os HDs com
as imagens congeladas do sistema Helios Vo ng da apuração iniciada no dia 30/06/20 e da apuração
realizada no 06/07/2020 ficarão sob a tutela da reitoria da UTFPR.
 

Atenciosamente,

 

Ofício 58 (1524112)         SEI 23064.016637/2020-21 / pg. 2



Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 23/07/2020, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1524112 e o código CRC
C0E22714.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21 SEI nº 1524112
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Ofício nº 56/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 14 de julho de 2020.

Do: Colégio Eleitoral
 
Para: Sr. SILVINO SCHLICKMANN JUNIOR - Auditor da Polícia Federal

 

Assunto: Solicitação do Colégio Eleitoral

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21.

  

Prezado Senhor,

 

Para a finalização dos trabalhos, esse Colégio Eleitoral deve entregar à reitora em
exercício da UTFPR relatório final circunstanciado da consulta pública para reitor.

 

Considerando que ficaram sob a tutela dessa Polícia Federal dois HD externos com as
imagens congeladas do sistema Helios Vo ng da apuração iniciada no dia 30/06/20 e da apuração
realizada no 06/07/2020, solicitamos agendamento para:

 

a) que se faça uma cópia do arquivo con do no HD externo gerado no dia 30 de junho
de 2020, para que se possa devolver o HD de propriedade do servidor da UTFPR, Thiago Alexandre
Herek, pois o HD contém dados par culares dele. Esclarecemos que a cópia gerada ficará sob tutela
da reitoria da UTFPR;

 

b) que seja realizada a devolução do outro HD que contém o arquivo com as
informações da apuração final ocorrida no dia 06/julho/2020, o qual também ficará sob tutela da
reitoria da UTFPR.

 

Agradecemos mais uma vez a colaboração que tem dispensado ao processo de consulta
para reitor da UTFPR. 

 

No aguardo de sua resposta.
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Atenciosamente,
 

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 14/07/2020, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1520334 e o código CRC
7F5091B1.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21 SEI nº 1520334
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