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Assunto: Abertura dAssunto: Abertura das inscrições para formação da Comissão Eleitoral Local do Câmpus São Paulo ..

 

A Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo do IFSP comunica a toda comunidade do Câmpus

que estão abertas, até as 23h59 do dia 01/03/2023, as inscrições para formação da Comissão Eleitoral Local do

Câmpus São Paulo responsável pela condução do processo de eleição dos membros do Conselho Superior -

CONSUP.

A Comissão será composta por docentes, técnicos(as) administra vos(as) e discentes, totalizando

dois representares titulares e um suplente por segmento.

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do preenchimento dos formulários que

se encontram disponíveis em:

a) Discentes/alunos(as):

https://docs.google.com/forms/d/1xwDcslxF0QzlQyzt1he7KTWiiBRim0Z6ZpZ5N7h0OvE/edit

b) Docentes e Técnicos(as) Administrativos(as):

https://docs.google.com/forms/d/1yncUiLHito2KZNnag1rcRc14E7w9Rc3qai9dZDh2Wdg/edit

Caso o número de inscritos para qualquer um dos segmentos seja superior ao número de vagas,

será realizado sorteio entre os(as) inscritos(as) e o preenchimento das vagas deverá respeitar a ordem do

sorteio, sendo o primeiro sorteado equivalente ao primeiro tular, o segundo sorteado equivalente ao segundo

titular e, por fim, o terceiro sorteado equivalente ao suplente.

O sorteio será realizado, no dia 02/03/2023, às 15h, na sala da Diretoria-Geral, sendo facultada a

presença aos(às) candidatos(as) ou de um(a) fiscal por ele(a) indicado(a), por meio de encaminhamento de e-

mail à vdg.spo@ifsp.edu.br, até as 12h do dia 02/03/2023, impreterivelmente.

Mediante informações da Comissão Eleitoral Central, os(as) Diretores(as)-Gerais são responsáveis

pela condução dos processos de escolha e pela designação das Comissões Eleitorais Locais dos Câmpus – CELs.

Desta forma, findado o prazo para a composição das Comissões Eleitorais Locais, caso não ocorra a composição

de algum segmento, os Diretores-Gerais deverão realizar as indicações necessárias para sua complementação e,

terminado o processo de formação, emi rão as portarias de nomeações das Comissões, encaminhando, por

conseguinte, à Comissão Central os formulários contendo nomes e dados dos componentes das CELs, bem como

os relatórios simplificados dos processos de formações.

As Comissões Eleitorais Locais devem ter Presidente e Secretário (Vices são opcionais), que

posteriormente comporão grupo com a Comissão Eleitoral Central, para garantir difusão rápida de informações.

Informações complementares poderão ser solicitadas por meio do e-mail vdg.spo@ifsp.edu.br.

Câmpus São Paulo, 24 de fevereiro de 2023

Documento assinado digitalmente.

ALBERTO AKIO SHIGA
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