
 

  REITORIA

  COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

 

MEMO CIRCULAR 6/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 16 de março de 2018.

Para: Comissões Eleitorais dos campi do IFPB

Assunto: Infomações sobre a reunião com os candidatos ao cargo de diretor-geral

 

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

 

1. Levando em consideração o cronograma do Edital nº 01/2018 - CEC, retificado pelo Edital nº 03/2018, que trata do processo de consulta ao
cargo de Reitor do IFPB e Diretor-Geral de campus, vimos comunicar detalhes que deverão ser observados por V.S.ª no dia 19 de Março de 2018,
data de início da campanha por parte dos candidatos.

2. Os pontos a serem observados são:

Da convocação dos candidatos ao cargo de diretor-geral do campus: O presidente da comissão eleitoral do campus deverá convocar
reunião com os candidatos, além de até 2 (dois) assessores, para a segunda-feira, 14hs.

Da numeração dos candidatos: Durante a reunião, deverá ser sorteado o número oficial dos candidatos. O padrão que será adotado é o
seguinte:

Campus João Pessoa - 1001 e 1002
Campus Sousa - 2001, 2002 e 2003
Campus Cajazeiras - 3001
Campus Campina Grande - 4001, 4002 e 4003
Campus Cabedelo - 5001 e 5002
Campus Monteiro - 6001
Campus Patos - 7001
Campus Picuí - 8001 e 8002
Campus Princesa Isabel - 9001

Esse sorteio deverá ser realizado com a presença dos candidatos.

Dos locais de publicidade no espaço do campus: Também deverá ser sorteado o espaço de publicidade a ser utilizado pelos candidatos
no campus. É importante destacar que haverá no campus, também, espaço reservado para a publicidade dos candidatos ao cargo de Reitor
do IFPB. O sorteio dos espaços que serão utilizados pelos candidatos ao cargo de Reitor será realizado em outro momento.

Divulgação da relação oficial de candidaturas: Ao final da reunião, a Comissão Eleitoral do campus publicará a relação oficial de
candidatos, informando que o período de campanha inicia-se nesta data.

3. A comissão Eleitoral Central estará à disposição, de acordo com os grupos estabelecidos, para dirimir quaisquer questões que possam surgir.

 

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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