
EDITAL Nº69/2019

Eleição de membros diretores para a empresa júnior IFEAC Agrimensura e Cartografia,

sediada na Incubadora de Empresas de Base Mista – INCETEC do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas – Campus Inconfidentes.

A empresa júnior IFEAC Agrimensura e Cartografia comunica, através deste Edital, que estão

abertas  as  inscrições  para  a  eleição  de  Diretor  (a)  Financeiro  (a),  Diretor  (a)  de  Relações

Públicas,  Diretor  (a)  Técnico  (a)  em  Agrimensura  e  Cartografia,  Diretor  (a)  Técnico  (a)  de

Agronomia e Diretor (a) Técnico (a)  de Meio Ambiente para compor os quadros de diretores

referente ao ano letivo de 2020.

1. INSCRIÇÕES

1.1. Conforme  o  Estatuto  Social  da  IFEAC poderá  assumir  os  cargos  da  administração  os

Membros Certificados da IFEAC que se enquadrarem aos critérios estabelecidos abaixo:

1.1.1. Para se candidatar o membro deverá ter participado como Membro Certificado Efetivo

por no mínimo uma vez,  com exceção a candidatura aos cargos de  Diretor Técnico de

Agronomia  e  Diretor  Técnico  de  Meio  Ambiente,  para  candidatar  para  um desses  dois

cargos não será necessário ter sido membro certificado efetivo, mas deverá ser um membro

certificado passivo;

1.1.2. Ser discente dos cursos superiores em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica,

Engenharia  Agronômica,  Engenharia  Ambiental,  Tecnologia  em  Gestão  Ambiental  e  ter

cursado no mínimo 2 (dois) semestres, e dispor de tempo hábil  previsto em edital,  para

dedicação à administração da empresa;

1.1.3. Não ter previsão de formatura durante o tempo de mandato do cargo. A confirmação

da previsão de formatura será realizada junto aos Coordenadores dos cursos previstos no

item 1.1.1;

1.1.4.  Para  as  eleições  majoritárias  que  neste  edital  compete  ao  cargo  de  Diretor  (a)

Financeiro  (a),  os  candidatos  deverão  ter  atuado  em pelo  menos  uma das  funções  de

Diretor Técnico, Diretor de Relações Públicas ou Diretor Jurídico por um período mínimo de



seis meses. Caso não haja candidatos que cumpram este requisito, abre-se a candidatura

aos demais discentes que atuaram como Membros Certificados Efetivos;

1.1.5.  O cargo de Diretor (a) Financeiro (a) deverá ser composto apenas por discentes do

curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica;

1.1.6. Os candidatos para Diretores Técnicos deverão preferencialmente ser profissionais

devidamente habilitados e credenciados junto ao conselho de classe da respectiva área,

sendo  que  o  Diretor  Técnico  em Agrimensura  e  Cartografia  deverá  ser  certificado  pelo

INCRA. Na falta de um candidato com as habilitações e credenciamentos citados, poderá

ocupar  o cargo um candidato que tenha formação nas áreas de  Tecnologia em Gestão

Ambiental, Técnicos de Nível Médio em Agrimensura, Agropecuária e Meio Ambiente.

1.1.7. O candidato poderá se candidatar para apenas um cargo.

1.2. O  aluno  que  não  é  Membros  Certificado  Passivo  da  empresa  IFEAC  Agrimensura  e

Cartografia, devem realizar a filiação até a data 10/12/2019 para que possam se candidatar.

1.3. A  candidatura  deverá  ser  realizada  no  dia  10/12/2019  no  horário  de  07h  às  17h  na

Incubadora de Empresas de Base Mista – INCETEC, localizada na Praça Tiradentes, nº 188.

1.4. Ter disponibilidade de no mínimo dez horas semanais para dedicação a empresa, não sendo

necessariamente horário comercial.

2. DURAÇÃO DOS CARGOS DIRETORES

2.1. Os cargos definidos como secundários que são Diretor (a) de Relações Públicas, Diretor (a)

Técnico (a) em Agrimensura e Cartografia, Diretor (a) Técnico (a) de Agronomia e Diretor (a)

Técnico (a) de Meio Ambiente tem duração de um ano.

2.2. O cargo de Diretor (a) Financeiro (a) considerado cargo majoritário tem duração de dois

anos,  porém  será  válido  para  esse  edital  a  duração  de  uma  ano,  pois  será  um  cargo  de

continuação do mandato anterior.

 3. ELEIÇÃO

3.1. A votação será realizada no dia 11/12/2019 no período de 15h às 16:30 na sala 06 do

prédio principal, localizado na Praça Tiradentes, 416 - Centro - Inconfidentes – MG.

3.2. A forma de escolha será por eleição direta e voto secreto, elegido pela maioria simples

dos votantes presentes. Em caso de empate serão seguidos os seguintes critérios nessa

ordem: maior cora, maior tempo de curso e maior idade.



3.3. Terá  direito  ao  voto  os  Membros  Certificados  Efetivos  e  Passivos  e  também  os

professores  dos  cursos  de  Engenharia  de  Agrimensura  e  Cartográfica,  Engenharia

Agronômica,  Engenharia Ambiental,  Tecnologia em Gestão Ambiental,  Técnicos de Nível

Médio em Agrimensura, Agropecuária e Meio Ambiente.

4. RESULTADO

4.1. Os votos serão apurados pelo professor fiscalizador da empresa júnior e posteriormente

apresentado por  ele  o resultado final  da eleição às 17h  na sala 06 do prédio principal,

localizado na Praça Tiradentes, 416 – Centro – Inconfidentes – MG. Na falta do professor

fiscalizador o professor orientador da empresa júnior fará o procedimento.

Inconfidentes, 05 de dezembro de 2019.


