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o Grupo de Trabalho do Campus Jacobina, constiturdo mediante a Porta ria 35/2018

(/attachments/article/962/35__gt_comissao0f020eleitoraI0f02010cal.pdf), para, de acordo com a Resolu~ao

15/2018 do Consup, promover assembleias locais por segmento para escolha dos representantes que

comporao a Comissao Eleitoral Local responsavel pelo processo de consulta para escolha dos ocupantes

dos cargos de Reitor, Diretor Geral de campus e de membros do Conselho Superior do IFBA, convoca

Assembleia (pauta unica), a ser realizada no dia 23 de julho, no auditorio, nos seguintes horarios:

Para os Discentes, as 10h;
Para a categoria Docente, as 14h;
Para os Tecnicos Administrativos, as 16h.



Devera haver duas chamadas com intervalo de 30 minutos cada uma. A primeira com quorum mlnimo de
10%, sendo a ultima apta a instalar os trabalhos da assembleia com os presentes. Ao fim de cada
assembleia local sera redigida uma ata, devendo constar um resumo dos trabalhos, os nomes escolhidos
para as comissoes, a assinatura da mesa condutora, bem como a a assinatura do Diretor Geral do
campus. Sera anexada a essa ata a lista dos presentes, que, no caso de servidor, devera ter espa~o para
assinatura e Siape, enquanto, para os discentes, numero de matrkula.

registrado em: LJltimasnotfcias (/index.php/ultimas-noticias)

A Voltar para 0 to po

Servi~as
PortailFBA (http://www.portal.ifba.edu.br/)

Campi (/index.php/campi)

Webmail (http://webmail.ifba.edu.br/)

Contato (/index.php/contato)

Redes Saciais
Facebook (http://www.facebook.com/IFBA-jacobina-Oficial-1995642401345641)

Twitter (https:lltwitter.com/lfbajacobina)

YouTube (http://www.youtube.com/cha nnel/U C9DKrO-5dIOswvj mifC206Q)

RSS
Assine (/index.php/ultimas-noticias?format=feed&type=rss)

Sabre a site
Acessibilidade (/index.php/acessibilidade)

Mapa do site (/index.php/mapa-do-site)

(http://www.acessoainformacao.gov.br/)

2018. Instituto Federal da Bahia - Campusjacobina. Utilizando Software Livre (http://www.joomla.org)

Avenida Centeniirio, 500 - Bairro Nazare I CEP:44.700-000

A Voltar para 0 tapa


