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João Pessoa, 11 de abril de 2022.

Aos(Às) Senhores(as),
Presidentes das Comissões Eleitorais Locais da Reitoria e dos Campi
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)

Assunto: Convocação para devolução de material.

Estimado Membro,

A Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável por coordenar e disciplinar o processo de consulta à
comunidade escolar, para escolha de Reitor(a) e Diretor(a) Geral dos campi do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Paraíba, quadriênio 2022-2026, instituída pela Resolução 97/2021 –
CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, no uso de suas atribuições legais:

Vem por intermédio desta, informar a necessidade de digitalização e envio ao e-mail cec@ifpb.edu.br das
listas de presença do processo de consulta a comunidade escolar, para escolha de Reitor(a) e Diretor(a)
Geral dos campi, que ocorreu na última quarta-feira, 06 de abril de 2022, impreterivelmente, até amanhã,
12 de abril de 2022, até às 17:00h.

Com relação à entrega de todo material utilizado pelas Comissões Eleitorais Locais, como as urnas de
lona e as cabinas de votação, cédulas de votação utilizadas ou não, listas, envelopes e demais itens,
devem ser entregues, impreterivelmente, até amanhã, 12 de abril de 2022, na sala de reuniões da Pró-
Reitoria de Administração e Finanças, no Prédio da Almirante Barroso, Av. Alm. Barroso, 1077 – Centro,
João Pessoa - PB, Cep: 58013-120.

Sendo essas as informações a serem prestadas, nos colocamos à disposição para esclarecimento de
eventuais duvidas.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Fábio de Albuquerque Silva
Presidente Comissão Eleitoral Central – Reitoria

(assinado eletronicamente)

Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Reitor do IFPB
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