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Senhoras e Senhores,

Considerando que o mandato dos conselheiros do CONCAM-PEP se extingue em 08/10/2021 e conforme Artigo 9º da Resolução 45/2015, de 15 de

junho de 2015, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término do mandato dos membros do CONCAM, o Presidente deverá deflagrar o

processo eleitoral para composição dos novos membros;

COMUNICO a necessidade em compor uma Comissão Eleitoral Local que conduzirá o processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho

de Câmpus de Presidente Epitácio, mandato 2021 / 2023, a contar de outubro de 2021.

Comunico ainda que a comissão eleitoral local será composta por 02 titulares e 01 suplente, de cada segmento: Discente, Docente e Técnico-

Administrativo.

Os interessados em participar da comissão deverão se inscrever através do e-mail pep@ifsp.edu.br, até o dia 26/05/2021.

A definição de titulares e suplente será por meio da escolha entre os inscritos, por segmento, na seguinte ordem: titular, titular e suplente., no dia

28/05/2021, às 10 horas, por videoconferência no link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/alexandre-ataide-carniato. Além disso, será

definido o presidente e o secretário da comissão eleitoral local.

Caso as vagas não sejam completadas, o Diretor-geral do câmpus irá nomear titular ou suplente para cada segmento.

Salientamos que os membros da comissão eleitoral não poderão se inscrever como candidatos a membros do CONCAM .

6 de maio de 2021

Alexandre Ataide Carniato

Diretor-geral

IFSP Câmpus Presidente Epitácio
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