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  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

  REITORIA

 

MEMO 11/2018 - CEC-RE/CONSUPER/REITORIA/IFPB

Em 20 de março de 2018.

Para: Comissão Eleitoral do campus Picuí

Assunto: Documento definitivo de registro de candidatura ao cargo de diretor-geral do campus

 

Senhor Presidente da Comissão Eleitoral do campus Picuí,

 

1. Ao cumprimentá-lo formalmente, vimos solicitar a retirada imediata do documento "Candidatos Homologados.pdf", deste campus, do portal do
processo de consulta 2018, publicado no dia 19/03/2018 às18h49;

2.  A Comissão Eleitoral Central alerta para a observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. O processo de
consulta ao cargo de Reitor e Diretor Geral é disciplinado pelo Decreto Federal 6986, e disciplinado no IFPB através do Edital 03/2018, desta
comissão eleitoral central. Cabe à comissão eleitoral do campus atentar-se aos procedimentos estabelecidos na legislação vigente.

3. Por fim, solicitamos também a publicação do documento definitivo de registro de candidatura ao cargo de diretor-geral do campus Picuí, apenas
com os nomes dos candidatos, conforme preconiza a legislação.

 

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 13:20:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 20/03/2018. 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:
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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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