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EDITAL Nº52/2021/DEN-INC/IFS/IFSULDEMINAS

2 de dezembro de 2021 

Edital Número 60/2021

Eleição dos membros que irão compor a Comissão Própria de Avaliação - CPA - Local do Instituto Federal deEleição dos membros que irão compor a Comissão Própria de Avaliação - CPA - Local do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, conformeEducação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes, conforme

Resolução nº 114/2018 do Conselho Superior do IFSULDEMINASResolução nº 114/2018 do Conselho Superior do IFSULDEMINAS.

O Diretor Geral do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Campus

Inconfidentes torna público o edital para a eleição dos membros que irão compor a Comissão Própria de Avaliação

- CPA - Local para o biênio 2021-2023, conforme Resolução nº 114/2018, de 20.12.2018, aprovada pelo Conselho

Superior do IFSULDEMINAS.

1. Disposições Gerais1. Disposições Gerais

1.1. A Comissão Eleitoral ins tuída pela portaria 212/2021 de 24 de novembro de 2021, do Campus Inconfidentes

torna pública, por meio deste edital, as normas para o processo eleitoral para recomposição de membros que irão

compor a Comissão Própria de Avaliação - CPA - Local para o biênio 2021-2023.

 

2. Das Vagas2. Das Vagas

2.1. Este edital prevê a eleição de:

I – Três (3) representantes do corpo técnico administrativo, sendo 2 titulares e 1 suplente;

II – Dois (2) representantes do corpo discente do ensino superior, sendo um (1) titular e um (1) suplente;

III – Dois (2) representantes da sociedade civil organizada, sendo um (1) tular e um (1) suplente, estes a serem

indicados pela direção geral do campus.

3. Dos Candidatos3. Dos Candidatos

3. 1. Poderão candidatar-se os servidores, técnico administra vos a vos do quadro permanente do

IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes.

3.2. Não poderá candidatar-se o servidor que es ver respondendo ou já houver respondido a processo

administrativo disciplinar (PAD) e que estiver cumprindo sanções decorrentes do respectivo processo.

3.3. Não podem candidatar-se discentes que estejam cursando o primeiro ou último período de suas graduações.

4. Das Inscrições4. Das Inscrições

4.1. As inscrições serão admi das via Internet, no formulário eletrônico: h ps://forms.gle/PxBW2js6tHESnHr87,

no período de 03 a 07 de dezembro de 2021 até às 23:59h.

4.2. A relação de inscritos será divulgada no dia 08 de dezembro, no site do IFSULDEMINAS - Campus

Inconfidentes.

5. Do Processo Eleitoral5. Do Processo Eleitoral

5.1. O processo eleitoral acontecerá com votação de forma eletrônica através de formulário disponível no site do

IFSULDEMINAS, das 7h até às 23h do dia 09 de dezembro de 2021.

5.2. Estão aptos a votar os servidores técnico-administra vos e discentes do ensino superior do IFSULDEMINAS -

Campus Inconfidentes.

5.3. Para a votação eletrônica será considerado o acesso com o e-mail ins tucional e a primeira votação

registrada.

5.4. O voto é secreto, pessoal, não sendo possível indicação de representante de qualquer natureza.

5.5. Serão considerados eleitos os candidatos mais votados em números absolutos, conforme a disponibilidade de

representações disponíveis no Campus.

5.5.1. Os critérios de desempate serão adotados na sequência, para os classificados:
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