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  REITORIA

  COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

 

MEMO CIRCULAR 12/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 23 de março de 2018.

Para: Assessores dos candidatos ao cargo de Reitor do IFPB

Assunto: Convite para reunião com a comissão eleitoral central

 

Senhoras(es) assessoras(es),

1. A comissão eleitoral central convida V.S.as. para a reunião de planejamento e preparação das normas dos debates dos candidatos ao cargo de
Reitor do IFPB, conforme Parágrafo Único, Art. 23, do Edital do Processo de Consulta 2018 para escolha de Reitor do IFPB e Diretor Geral de
campus Quadriênio 2018-2022.

[...]

Art. 23 - A comissão eleitoral central e a comissões eleitorais dos campi coordenarão os
debates entre candidatos a Reitor e Diretor-Geral, respectivamente.

Parágrafo único - A comissão eleitoral central elaborará, juntamente com até dois
representantes de cada candidatura, as regras dos debates para reitor, e as comissões
eleitorais locais, respectivamente, para o diretor-geral.

[...]

2. A reunião será realizada na Reitoria - Casa Rosada, e terá inicio às 14hs do dia 27 de março de 2018.

3. Poderão participar até 2 (dois) assessores de cada candidato.

 

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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