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MINISTÉIIIO DA EDUCAÇÃO
I
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS MATÃO

Portaria IFSP n° MT0.0018 /2018, de 26 de fevereiro de 2018
C0/1.rtz`tuz' a Comírƒaa reipomóíføel
pe/af ayões de Cmpur C/mktí do
IFSP Matão em 2078 e dá
outraƒproøídënóiaƒ.

_
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;
z
RESOLVE:
Art. 1°. Constituir a Comissão responsável pelas ações de Corpus Christi do IFSP Matão em
2018, com a finalidade de promover e divulgar a representação da instituição frente à tradicional
comemoração cultural d`O Corpus Christi da cidade de Matão.
`Art. 2°. A comissão reunir-se-á ordinariamente, conforme cronograma da ser estabelecido por sua
presidência e/ou extraordinariamente mediante convocação, tendo vigência até 02 de julho de
2018. A Comissão deverá encaminhar à Direção-Geral do câmpus relatório final de seus
trabalhos realizados ao término de sua vigência.
4 ' ` i
Art. 3°. Designar os servidores abaixo listados para a composição da comissão, contabilizando
até duas horas semanais de atividades para sua presidência e secretaria, e até uma hora semanal de
atividades aos demais membros docentes, dedicadas às atividades desempenhadas.
Nome

~

Christiane Aparecida Tragante (presidenta)
João Luis Guilherme Benassi (1° secretário)

Alvaro Fernandez Gomes
Carlos Eduardo Crestani
Felipe Batistella Filho

Guiihzzfme Anâolfzao Libznozí
ijuliana Infante
Laurindo Daniel Silva da Rocha

Marcos Gabriel Bassoli
Patrícia Helena Schmidt

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor nesta data.

CHRISTIANN DAVIS TOSTA
DIRETOR-GERAL
IFSP MATÃO

