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  REITORIA

  COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

 

MEMO CIRCULAR 3/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 7 de março de 2018.

Para: Comissões Eleitorais dos campi do IFPB

Assunto: Convocação dos presidentes das comissões eleitorais dos campi para videoconferência

 

Senhores(as) presidentes das comissões eleitorais dos campi do IFPB,

 

1. Levando em consideração a publicação do Edital nº 01/2018 - CEC, que trata do processo de consulta ao cargo de Reitor do IFPB e
diretor geral dos campi João Pessoa, Sousa, Cajazeiras, Campina Grande, Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel,
quadriênio 2018-2022, convocamos V.S.ª para participar de uma videoconferência com a Comissão Eleitoral Central, a ser realizada no
próximo dia 08 de março de 2018, às 14hs;

2. Na ocasião, serão tratados dos seguintes temas: Edital do processo de consulta, cronograma, procedimento para o registro de
candidatura e dúvidas em geral;

3. O endereço de acesso à videoconferência é: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifpb-reitoria . Ao ingressar, informe o seu
nome completo e o campus de qual faz parte;

4. Recomendamos que ingresse na sala com, pelo menos, 30 minutos de antecedência, além de utilizar um computador com microfone,
câmera e que esteja conectado à internet através de cabo (evite utilizar rede sem-fio);

5. Sem mais para o momento, agradeço a compreensão e colaboração de todos. A comissão eleitoral central está à disposição para
dirimir quaisquer questionamentos.

 

Atenciosamente,

Pablo Andrey Arruda de Araújo
Presidente da Comissão Eleitoral Central
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NOSSA MISSÃO:Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na

perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática.

VALORES E PRINCÍPIOS: Ética, Desenvolvimento Humano, Inovação, Qualidade e Excelência, Transparência, Respeito, Compromisso Social e Ambiental.
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