MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS IBATIBA
Avenida 7 de novembro, nº40 – Centro – 29395-000 – Ibatiba – ES
28 3543-1335

Ata de Reunião 005 – Comissão Eleitoral Local
Portaria Nº. 141, de 30 de março de 2017
Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 9 h (nove
horas), na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
- Campus Ibatiba, localizado na Avenida 7 de Novembro, Nº40, Bairro Centro, Ibatiba,
ES, realizou-se a reunião da Comissão Eleitoral Local do Campus Ibatiba/ES com total de
11 (onze) participantes, conforme registro em lista de presença que integra esta ata. O
presidente da Comissão iniciou a reunião comunicando que será feito a abertura dos
envelopes de inscrição dos candidatos por ordem de inscrição. Professor Arnaldo leu os
requisitos para candidatura a Diretor-Geral: Reolução do Conselho Superior Nº 02, de 20
de fevereiro de 2017: Das inscrições, Art. 16 e 17. Candidato Flávio Eymard da Rocha
Pena – DEFERIDO. Candidato Eglon Rhuan Salazar Guimarães – DEFERIDO.
Candidato Felipe Alexandre Lima Fernandes dos Santos – DEFERIDO. Ulisses informou
que será afixado nos murais do campus a relação preliminar das candidaturas e que o
prazo para recurso será somente hoje, horário de funcionamento do protocolo ou
encaminhado para o e-mail da Comissão. Caso haja recurso teremos que nos reunirmos
amanhã, dia 09 (nove), às 9h (nove horas). Quanto a apuração dos votos, por dez votos
a um, ficou estabelecido a apuração no dia 1º (primeiro) de junho/2017, logo após a
eleição. Quanto aos mesários, Ulisses ficou de encaminhar um e-mail para os servidores,
e para os alunos será comunicado em sala para se candidatarem. Ficou estabelecido que
o prazo para se candidatarem será até sexta-feira, dia 12 (doze) de maio. Caso não
tenha candidato será por indicação. A publicação da Portaria dos mesários e
escrutinadores será dia 17 (dezessete) de maio de 2017. Foi estipulado a seguinte escala
de trabalho: 8h às 10h; 10h às 12h; 12h às 14h; 14h às 17h; 17 às 19h e 19h às 21h.
Ficou marcado a próxima reunião para quinta-feira, dia 11 (onze) de maio, às 15h30
(quinze horas e trinta minutos) para o sorteio da ordem dos nomes de DG nas cédulas.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 10h (dez horas). Eu, Evanilda
Goldner de Souza Pinto, lavrei a presente ata, que após aprovação segue assinada por
todos os presentes.
Ibatiba-ES, 08 de maio de 2017.
Assinaturas
__________________________________
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente
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__________________________________
Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária
_____________________________________
Paula Poliana de Oliveira Almeida
_____________________________________
Amarildo da Silveira Junior

_____________________________________
Artur Monteiro da Costa
____________________________________
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho
_____________________________________
Mayhuri Roberto Bonifácio
_____________________________________
Maycon da Silva Raider
____________________________________
Phelipe Augusto Carvalho Campos
____________________________________
Juscelino Alves Henriques
____________________________________
Rhuan Carvalho Silva
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