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COMUNICADO - REI/CPPE.REI

Aos campi de Euclides da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas e Feira de
Santana
 
A Comissão Permanente de Processo Eleitoral do IFBA informa que o prazo da inscrição de candidaturas
às Comissões Eleitorais Locais nos campi de Euclides da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Lauro
de Freitas e Feira de Santana estará aberto até às 23h59min do dia 07/07/2021.
 
As Comissões Eleitorais Locais terão a seguinte composição:
 

3 representantes do corpo docente;
3 representantes dos servidores técnicos-administrativos; e
3 representantes do corpo discente.

 
Os representantes do corpo discente deverão ter, no mínimo, dezesseis anos completos.
 
Os servidores (docentes e técnicos-administrativos) deverão encaminhar a solicitação da candidatura
através do SEI, abrindo processo do tipo “Solicitação” e inserindo os seguintes dados: nome completo,
SIAPE, campus de lotação e categoria. O processo criado deve ser enviado para a unidade CPPE.REI.
 
Os(as) discentes deverão enviar as solicitações de candidatura para o e-mail: cppe.rei@ifba.edu.br,
indicando:
Nome completo
Data de nascimento
Campus
Curso
Número da matrícula
 
Solicitamos apoio para ampla divulgação nas respectivas comunidades acadêmicas.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS FERNANDES DA SILVA, Membro da
Comissão, em 05/07/2021, às 14:38, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por ALTAIR DOS SANTOS PAIM, Presidente da Comissão,
em 05/07/2021, às 14:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO ANDRADE NASCIMENTO, Membro da
Comissão, em 05/07/2021, às 14:44, 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 1908706 e o código CRC D59C6FB9.

23278.004625/2021-29 1908706v3


