
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

OFÍCIO CIRCULAR N2 8/2019/CONSUP/IFPE
Recife, 17 de setembro de 2019.

Aos/Às Diretores/as-Gerais dos campi do IFPE

Assunto: Reunião de Transição das Comissões Eleitorais.

Senhores/as Diretores/as-Gerais,

1 Tendo em vista a homologação do processo eleitoral por parte do Conselho Superior
(Consup) em reunião extraordinária realizada na data de ontem (16), convocamos os 122 (cento e vinte
e dois) membros titulares das comissões eleitorais dos 16 (dezesseis) campi do IFPE para participarem
de reunião de transição com a Coordenação do Processo Eleitoral formada pelos membros do Consup,
que acontecerá no dia 19 de setembro de 2019 (quinta-feira), às 9h30, no auditório do Centro Regional
de Ciências Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco (CRCN/UFPÉ).

2 Na oportunidade serão abordados os seguintes pontos:

• acolhimento;

• aspectos legais das eleições gerais do/a reitor/a do IFPE e dos/as diretores/as-gerais dos
16 (dezesseis) campi;

• escolha dos/as presidentes das 16 (dezesseis) comissões eleitorais setoriais por parte
dos membros de cada comissão de campus; -

• escolha dos 3 (três) membros titulares e dos 3 (três) membros suplentes relativos aos
segmentos Docente, Técnico-Administrativo e Discente, para compor a Comissão
Eleitoral Central;

• escolha do/a presidente da Comissão Eleitoral Central por parte dos membros titulares
da referida comissão.

3 Informamos que as diárias — para servidores —e a concessão de ajuda de custo — para
discentes — dos membros titulares, bem como as dos suplentes em exercício de titularidade, para
participação na reunião, serão supridas pela Reitoria.

4 Para eventuais esclarecimentos, indicamos a secretária do Conselho Superior do IFPE,
Maristhela Araújo de Oliveira, pelo /telefone (81) 2125-1608 ou pelo e-mail
conselho.superior@reitoria.ifpe.edu.br.

Atenciosamente,

ANÁLIA KEN^LB^DRI&UES RIBEIRO
Presidente d|p Conselho Superior do IFPE

Avenida Professor Luiz Freire, 500, Cidade Universitária - CEP: 50740-540 - Recife/PE
(81) 2125-1607/1608 - conselho,superior@reitoria.ifpe.edu.br - www.ifpe.edu.br.


