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  REITORIA

  COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

 

MEMO CIRCULAR 7/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 20 de março de 2018.

Para: Comissões Eleitorais dos campi do IFPB

Assunto: Solicitação de foto dos candidatos ao cargo de diretor-geral de campus

 

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

 

1. Levando em consideração a publicação da relação definitiva de candidatos ao cargo de Reitor do IFPB e Diretor-Geral de campus ocorrida ontem,
20, de acordo com o previsto no cronograma do processo de consulta, vimos solicitar uma foto do candidato que teve sua inscrição homologada;

2. A foto será utilizada na urna eletrônica, e deverá ser de responsabilidade exclusiva do candidato;

3. O arquivo digital deverá ser enviado para o e-mail cec@ifpb.edu.br, colocando no assunto da mensagem "Campus X - Candidato ...."; A
comissão eleitoral central receberá as fotos do candidato, impreterivelmente, até o dia 23 de março de 2018.

4. 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

Documento assinado eletronicamente por:

Pablo Andrey Arruda de Araujo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/03/2018 16:26:29.
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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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