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De : COMISSAO ELEITORAL CENTRAL
<cec2018@ifba.edu.br>

Remetente : ifba-oficial-bounces@listas.ifba.edu.br
Assunto : [Ifba-oficial] Comunicado 12 da CEC à

Comunidade IFBA
Para : ifba-oficial@listas.ifba.edu.br

De : COMISSAO ELEITORAL CENTRAL
<cec2018@ifba.edu.br>

Assunto : Comunicado 12 da CEC à Comunidade IFBA
Para : ifba-oficial@listas.ifba.edu.br

Zimbra cec2018@ifba.edu.br

[Ifba-oficial] Comunicado 12 da CEC à Comunidade IFBA

Ter, 11 de Dez de 2018 14:48

Prezada Comunidade IFBA,
  

Conforme previsão em calendário eleitoral, a Comissão Eleitoral Central vem
convidar toda comunidade para assistir o último debate entre candidatos(as)
ao cargo de Reitor(a) do IFBA.

  
O debate acontecerá no auditório da Reitoria do IFBA às 09h00min do dia
12/12/2018 (Amanhã).

  
Informamos que devido a capacidade máxima do auditório para 280 pessoas,
haverá uma transmissão ao vivo do debate no hall de entrada da Reitoria,
para que mais pessoas possam acompanhar de perto, além é claro de nossa
transmissão ao vivo através da TV IFBA no Youtube.

  
Por questões de segurança não será permitida entrada de mais pessoas do que
a capacidade máxima do auditório e serão distribuídas senhas para acesso de
todas e todos.

  
Em tempo gostaríamos de lembrar também que está chegando o momento de
encerramento de campanha e todas(os) candidatas(os) devem retirar os
materiais de campanha do campus, sites e redes sociais.

  
Atenciosamente,

  
Comissão Eleitoral Central

 Eleições IFBA 2018
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