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~ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
_
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO
CAMPUS MATÃO

.

Portaria n° MT0.0010 /2018, de 20 de fevereiro de 2018
\

.

Comtltaz' a Comírsão Eleitoral
re.\pom"a'1/el pela

øonralta

ale

Caøzgof e Fanƒãer do IFSP
~

_

Matão e da outras prof/z'a'ënó2`a.r.

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS MATÃO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
regulamentares, com base na Portaria n° 1.339, de 11 de abril de 2017;
RESOLVE:

'
I

Art. 1°. Constituir a Comissão Eleitoral responsável pela consulta de Cargos e Funções do IFSP

Matão em 2018, com o intuito de organizar e gerir todo processo eleitoral.
Art. 2°. As ações a serem realizadas pela comissão, são:
I.
Organização e disponibilização da consulta via sistema Aurora segundo especiﬁcações
II.
III.

do código eleitoral;
A
'
Dar publicidade ao material de campanha e etapas do pleito para toda a comunidade
acadêmica;
Conceder ampla publicidade aos resultados da consulta.
,
_

Art. 3°. A comissão reunir-se-á ordinariamente, conforme cronograma a ser estabelecido por sua
presidência e/ ou extraordinariamente mediante convocação, tendo vigência durante O primeiro
semestre de 2018. A Comissão deverá encaminhar à Dire Ç ão-Geral do câm us relatório final de
seus trabalhos reahzados ao término de sua vigencia.

V

Art. 4°. Designar os servidores abaixo listados para a composição da comissão, contabilizando

até três horas semanais de atividades para sua presidência e uma hora semanal para os demais
membros, dedicadas às atividades desempenhadas.

_

Nome
Guilherme Henrique Lourenço
~

Jakeline Andressa Vituci Santos
Kelly Tafari Catelam

Rafaela Oliva Ponce

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor nesta data.

"\

» CHRIST

_

N DAVIS TOSTA

DIRETOR-GERAL
IFSP MATÃO
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