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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 2309 de 12 de julho de 2021.

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, no uso da competência que lhe confere o artigo 24, inciso IX do Regimento Geral do IFBA, e
tendo em vista os Processos 23278.009872/2020-31 e 23278.004761/2021-19, 
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Deflagrar o processo de consulta realizado neste IFBA para a indicação do candidato para
o cargo de Diretor/a-Geral do campus Avançado de Ubaitaba   pela comunidade escolar do campus.
Parágrafo Único – O/A candidato/a eleito/a no processo de consulta referido no caput para
o campus Avançado de Ubaitaba será indicado/a para exercer o cargo Diretor/a-Geral em Avançado de
Ubaitaba.
 
Art. 2º -  Determinar que o processo de consulta para o cargo de Diretor/a-Geral do campus Avançado de
Ubaitaba, do Instituto Federal da Bahia seja conduzido pela Comissão Eleitoral Central e pela Comissão
Eleitoral Local, em processo supervisionado pela Comissão Permanente de Processo Eleitoral instituída
pela Portaria  nº 1412, de 26 de abril de 2021. 
Parágrafo Único - A Comissão Central será aquela escolhida para o processo de consulta para Diretoria
Geral nos campi de Euclides da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas e Feira de
Santana, deflagrado conforme Resolução n. 08, de 28 de maio de 2021.
 
Art. 4° - Regular o processo de consulta em tela, por meio de código eleitoral a ser definido pela Gabinete
da Reitoria. 
 
Art.5º - A escolha dos membros da Comissão Eleitoral Local será realizada por meio de consulta por
segmento, atendendo sempre aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
 
Art.6º -  A Comissão Eleitoral Local será integrada pelos seguintes representantes:
I - um do corpo docente;
II - um dos servidores técnico-administrativos; e
III - um do corpo discente.
§1º- O representante do corpo discente, deverá ter, no mínimo, dezesseis anos completos.
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§2º  Em caso de ausência de manifestação de interesse de membro de algum dos segmentos, a indicação
poderá ser realizada pela Diretora-Geral do campus avançado. 
 
Art. 7º - O processo de consulta dos/as membros da Comissão Eleitoral Local atenderá o cronograma
abaixo: 

12/07/2021  Deflagração do processo eleitoral  para a indicação do candidato para o cargo de
Diretor/a-Geral do campus Avançado de Ubaitaba

15/07/2021 a 
30/07/2021 Período de consulta para composição da  CEL (até as 23:59)

02/08/2021 Divulgação do resultado final da consulta e encaminhamento do resultado ao gabinete
da reitoria 

 
Art 8º - Esta resolução entra em vigor em 12 de julho de 2021, por se tratar de urgência justificada nos
autos do expediente administrativo.
 

LUZIA MATOS MOTA
Reitora

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 12/07/2021, às
20:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1916617 e o código CRC 9EBB9235.


