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À comunidade acadêmica do IFPB

Assunto:  RETIFICAÇÃO da lista  definit iva  de eleitores.Assunto:  RETIFICAÇÃO da lista  definit iva  de eleitores.

Senhores(as),

A Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável por coordenar e disciplinar o processo de consulta à comunidade

escolar, para escolha de Reitor e Diretor Geral dos campi do Ins tuto 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 e:

CONSIDERANDO o Anexo único da Resolução CONSUPER 3/2022, de 28 de março de 2022, que Dispõe sobre a

adoção do sistema de votação impresso durante o processo de consulta à comunidade escolar para escolha de Reitor e Diretor-Geral

dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, para o mandato 2022-2026;

CONSIDERANDO o Edital RETIFICADO nº 04/2022, de 29 de março de 2022, que Norma za o processo de consulta à

Comunidade, para a escolha do Reitor do IFPB e dos Diretores Gerais dos campi, para o quadriênio 2022-2026, conforme as

disposições legais previstas na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e no Decreto 6.986, de 20 de outubro de 2009, além do

Estatuto Geral do IFPB;

CONSIDERANDO o Processo Eletrônico 23381.001783.2022-21 - Solicitação da lista de eleitores do IFPB - Segmento

Discente, encaminhado ao DCAD-RE;

CONSIDERANDO o Processo Eletrônico 23381.001782.2022-86 - Solicitação da lista de eleitores do IFPB - Segmentos

Docente e Técnico-Administrativo, encaminhado à DGEP-RE;

Vem por intermédio desta, RETIFICAR a Lista Defini va de eleitores dos campi Cabedelo Centro, REITORIA, Sousa e

João Pessoa, conforme segue:

Foram excluídos 21 (vinte e um) alunos incluídos na l ista defini va, por terem sido matriculados na data de 30 de

março de 2022, mas que já constavam na l ista preliminar de eleitores. Veja AQUI a relação.

Foram transferidos 28 (vinte e oito) alunos incluídos na l ista defini va, por terem sido matriculados na data de 30 de

março de 2022, da REITORIA para o campus Cabedelo Centro por pertencerem ao curso Técnico em Comercio Exterior Subsequente ao

Ensino Medio - Cabedelo Centro. Veja AQUI a relação.

A par r das alterações acima, foram divulgadas as listas defini vas de eleitores RETIFICADAS, para os campi

Cabedelo Centro, REITORIA, Sousa e João Pessoa, no página do processo de consulta em questão, no portal ins tucional -

https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2022/cec/sobre-o-processo/documentos/eleitores/relacao-definitiva.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2022/cec/sobre-o-processo/documentos/eleitores/relacao-definitiva/lista-de-discentes-excluidos-por-duplicidade-na-lista-final.pdf
https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2022/cec/sobre-o-processo/documentos/eleitores/relacao-definitiva/lista-de-discentes-migrados-da-reitoria-para-o-campus-cabedelo-centro.pdf
https://www.ifpb.edu.br/comissoes/2022/cec/sobre-o-processo/documentos/eleitores/relacao-definitiva
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