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  REITORIA

  COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

 

MEMO CIRCULAR 4/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 12 de março de 2018.

Para: Comissões Eleitorais dos campi do IFPB

Assunto: Procedimento a ser adotado para a publicação de documentos no portal web do processo de consulta

 

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

 

1. A comissão eleitoral central elaborou um portal de web dinâmico sobre o processo de consulta - quadriênio 2018-2022 para Reitor do IFPB e
diretor geral de campus;

2. O objetivo do referido portal é dar absoluta transparência ao processo de consulta, não apenas para a comunidade interna do IFPB, mas também
para qualquer cidadão que deseje obter informações sobre o andamento dos trabalhos das comissões eleitorais;

3. Neste sentido, encaminhamos anexo o procedimento técnico a ser utilizado pelos presidentes das comissões eleitorais dos campi sobre como
publicar os documentos no portal do processo de consulta.

 

Atenciosamente,

 

Pablo Andrey Arruda de Araújo
Presidente da Comissão Eleitoral Central

 

Documento assinado eletronicamente por:

Pablo Andrey Arruda de Araujo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 12/03/2018 12:54:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/03/2018. Para comprovar sua autentic idade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifpb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

1303
53e06e9182

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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PROCEDIMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO 
PORTAL DO PROCESSO DE CONSULTA QUADRIÊNIO (2018-2022) 

1. Faça o login no sistema através do endereço: 

 
http://ifpb.edu.br/login 

 
2. Informe as credenciais da sua conta do SUAP (matricula e senha). Apenas o 

presidente da comissão eleitoral do campus. 

 

3. Após realizar o procedimento de login, digite este endereço na barra de endereços 
do seu navegador, de acordo com o seu campus: 

Cabedelo: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/cabedelo/documentos/folder_contents 

Cajazeiras: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/cajazeiras/documentos/folder_contents 

Campina Grande: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/campina-grande/documentos/folder_contents 

João Pessoa: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/joao-pessoa/documentos/folder_contents 

Monteiro: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/monteiro/documentos/folder_contents 

Patos: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/patos/documentos/folder_contents 

Picuí: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/picui/documentos/folder_contents 

Princesa Isabel: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/princesa-isabel/documentos/folder_contents 

Sousa: https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2018/cec/consulta-diretor-
geral/sousa/documentos/folder_contents 



 

4. Ao entrar no endereço, selecione o item “Adicionar item” e escolha a opção 
“Arquivo”.  
 

 
 
 
 
 

5. Em seguida, informe o Título do arquivo, a descrição, além de escolher o arquivo a 
ser publicado no portal. ATENÇÃO: Utilize apenas arquivos com formato PDF. 
 

 
 
6. Pronto, O arquivo fói publicado! 


