

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

RESOLUÇÃO 6/2019 - RIFB/IFB

Compõe as comissões eleitorais locais e central.

O Conselho Superior do INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA- IFB e o Presidente do Conselho Superior do IFB,

nomeado pelo Decreto de 05 de maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, em

observância ao disposto no §1º do art. 10 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e em conformidade com o

art. 8º e art. 12 do Estatuto do IFB, publicado no D.O.U nº 168, de 02 de setembro de 2009 e alterado conforme a

terceira fase da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior, realizada em 24 de maio de 2016.

CONSIDERANDO a Resolução nº 3/2019 - RIFB/IFB, que Deflagra o processo de consulta a comunidade para

indicação dos cargos de Reitor e Diretores-gerais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília;

CONSIDERANDO o artigo 3º do  Decreto 6986/2009, a qual da competências ao Conselho Superior de cada Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia deflagrar os processos de consulta para os cargos de Reitor e de

Diretor-Geral de campus;

 

No uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Compor as comissões eleitorais locais e central;

Art. 2º Convocar a comunidade escolar para se reunir, em cada unidade, por segmento, para escolha dos membros

das Comissões eleitorais Locais;

Art. 3º Estabelecer que as Comissões Eleitorais Locais sejam compostas por três titulares e respectivos suplentes

dos segmentos Discente, Técnico-Administrativo e Docente;

Art. 4º Estabelecer que a Comissão Eleitoral Central seja composta por três titulares e respectivos suplentes dos

segmentos Discente, Técnico-Administrativo e Docente oriundos das Comissões Eleitorais Locais;

Art. 5º Determinar ao Diretor Geral que coordene, em seu campus, as reuniões para composição das comissões

Eleitorais Locais estabelecendo, dia, hora e local para cada segmento, bem como fazendo a sua divulgação;

Art. 6º Que em caso de insuficiência de candidatos para compor as Comissões Locais o Diretor Geral

do Campus indique pessoas para completar o quadro;

Art. 7º Que os Diretores Gerais encaminhem os resultados dessa escolha, juntamente com as atas, à Secretaria do

Conselho Superior até o dia 13 de fevereiro de 2019;

Art. 8º Que os Diretores Gerais encaminhem os membros da Comissão Eleitoral Local para uma reunião a ser

realizada no dia 14 de fevereiro às 14h no mini-auditório do Campus Brasília para capacitação e escolha da

Comissão Eleitoral Central;

Art. 9º Que a Comissão eleitoral central encaminhe à Secretaria do CS a proposta de regulamento e o cronograma

da Consulta à Comunidade até o dia 18 de fevereiro de 2019;

Art. 10.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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