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Comunicado nº 01/2021

Da Comissão Local Estatuinte SPO 2021

 

 

Considerando a Resolução IFSP nº 75/2014, no seu Art. 22, parágrafo 1º: “A metodologia do processo seletivo dos

delegados dos segmentos ficará a critério de cada Unidade Acadêmica, observados os princípios democráticos de

ampla participação e representatividade”;

Considerando a necessidade de recomposição constante dos delegados para as etapas que compõem o processo da

Estatuinte, descritas no Capítulo III da Resolução IFSP nº 75/2014 que devem primar pelo voluntariado intrínseco

ao caráter democrático da Estatuinte;

Comunica à comunidade do Câmpus São Paulo que:

As vagas do segmento técnico-administrativo ficarão em aberto até o recebimento das inscrições por meio do

formulário: https://forms.gle/RxCqgGPwkkx9bSys6

O formulário para recebimento de inscrição de delegados ficará ativo no site do Câmpus, para todos os segmentos,

até a data limite, a ser estabelecida pela Comissão Central Estatuinte, para o cadastro dos delegados no congresso

da primeira etapa da Estatuinte. Havendo mais de um inscrito por segmento, a Comissão Local Estatuinte SPO

realizará a metodologia de escolha do titular e respectivo suplente do segmento, em comum acordo entre os

inscritos.

No caso dos segmentos discente e docente, que já possuem delegados eleitos, as inscrições recebidas por meio do

formulário supracitado serão incluídas na lista de espera e que, havendo vacância de titular e/ou suplente, poderão

compor a lista de delegados ativos.

 

 

 

Câmpus São Paulo/SP, 2 de dezembro de 2021
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