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OFÍCIO CIRCULAR 12/2020 - CONSUP/REITORIA/IFRR
Boa Vista, 25 de junho de 2020.

Aos Senhores
George Sterfson Barros
Diretor-Geral do Campus Amajari do IFRR
Joseane de Souza Cortez
Diretora-Geral do Campus Boa Vista do IFRR

Maria Aparecida Alves de Medeiros
Diretora-Geral do Campus Boa Vista Zona Oeste do IFRR
Eliezer Nunes Silva
Diretor-Geral do Campus Novo Paraíso do IFRR

Assunto: Indicação de representantes dos docentes, técnicos administrativos em educação
(TAE) e estudantes para comporem as comissões eleitorais de campus.

Senhores Dirigentes,
1. Considerando o item 4.4.1 do Edital ED 2/2020/CONSUP/REITORIA/IFRR, o
qual dispõe que após a prorrogação do período das inscrições, não havendo a quantidade
mínima de três candidatos inscritos em determinado segmento nas unidades, as
representações serão indicadas pelo respectivo dirigente máximo da unidade.
2. Considerando a publicação da lista dos inscritos, ocorrida no dia 24 de junho de 2020,
link cujas inscrições não atingiram o mínimo de 6 (seis) candidatos por segmento
(Docentes, TAE e Estudantes), solicitamos as providências abaixo relacionadas:
1.1 Campus Boa Vista: Designar 05 (cinco) docentes; 04 (quatro) Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) e 05 (cinco) estudantes para comporem a comissão
eleitoral de campus (local) da respectiva unidade;
1.2 Campus Boa Vista Zona Oeste: Designar 06 (seis) docentes; 06 (seis) Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) e 04 (quatro) estudantes para comporem a comissão
eleitoral de campus (local) da respectiva unidade;
1.3 Campus Novo Paraíso: Designar 04 (quatro) docentes; 05 (cinco) Técnicos
Administrativos em Educação (TAE) e 03 (três) estudantes para comporem a comissão

eleitoral de campus (local) da respectiva unidade;
1.4 Campus Amajari: Designar 05 (cinco) docentes; 04 (quatro) Técnicos Administrativos
em Educação (TAE) e 06 (seis) estudantes para comporem a comissão eleitoral
de campus (local) da respectiva unidade;
2. Informamos que as designações deverão ocorrer por meio de portarias, publicadas no
Boletim de Pessoal e de Serviços (BPS) da respectiva unidade, e compartilhadas no SUAP
com o Consup e/ou Gabinete da Reitoria, até o dia 1 de julho de 2020.
3. Solicitamos que sejam enviados os seguintes dados dos designados: RG, CPF, Data de
Nascimento, e-mail e telefone ao e-mail conselho@ifrr.edu.br.
4. Ressaltamos que os designados deverão atender aos requisitos constantes no item 2 e
seus subitens, do edital ED 2/2020/CONSUP/REITORIA/IFRR, inclusive os estudantes, que
deverão ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos e apresentar a autorização do
pai ou responsável, devidamente assinada, conforme o anexo VI do supramencionado.
5 . Destacamos que todas as publicações sobre o processo de escolha das comissões
eleitorais de campus (locais) estão disponíveis em banner na página principal do portal do
IFRR ou no link abaixo:
https://www.ifrr.edu.br/acessoainformacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/conselhosuperior/editais/2020/comissoes-eleitorais-para-conduzir-a-escolha-do-Reitor-e-dos-Diretores-Gerais-do-ifrr2020-2024
Respeitosamente,

SANDRA MARA DE PAULA DIAS BOTELHO
PRESIDENTE DO CONSUP
CLAUDINA MIRANDA E SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO
PORTARIA 8/2020/CONSUP/REITORIA/IFRR
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