
 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

DIREÇÃO GERAL CAMPUSJUAZEIRO 
Rod. BA 210, S/Nº, Dom José Rodrigues – Juazeiro-BA 

TELEFONE: (74) 3612-0584 E-MAIL: gabinete.juazeiro@ifba.edu.br 

 

 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA A REALIZAÇÃO DO PLEITO DE CONSULTA 

À COMUNIDADE SOBRE OS INDICADOS PARA OCUPAR OS CARGOS DE 

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS JUAZEIRO PARA O QUADRIÊNIO 2019-2022 

 

 

 

 

03/05/2019 

(sexta-feira) 

 

17h – Início do período de registro de candidaturas  

 

17h – Publicação no site do Campus Juazeiro dos documentos solicitados no Art. 

11, da Portaria 1.023, de 10 de abril de 2019 

 

07/05/2019 

(terça-feira) 

 

23h59min – Fim do período de registro de candidaturas  

 

08/05/2019 

(quarta-feira) 

 

10h – Publicação da lista de candidatos(as) inscritos(as) 

 

12h – Início do prazo para recebimento de recursos de impugnação de candidaturas 

 

18h – Publicação da lista provisória de votantes 

 

19h – Início do prazo para recebimento de recursos de impugnação da lista de 

votantes 

 

09/05/2019 

(quinta-feira) 

 

12h – Fim do prazo para recebimento de recursos de impugnação de candidaturas 

 

19h – Fim do prazo para recebimento de recursos de impugnação da lista de votantes 

 

10/05/2019 

(sexta-feira) 

 

12h – Publicação dos cancelamentos, dos recursos impetrados e comunicação aos(às) 

candidatos(as) afetados(as) 

 

12h – Publicação dos recursos impetrados referentes à lista de votantes 

 

13h às 22h – Prazo para apresentação de defesa dos(as) candidatos(as) afetados(as) 

 

13h às 22h – Prazo para apresentação de defesa dos(as) votantes afetados(as) 

 

13/05/2019  
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(segunda-feira) 14h – Julgamento dos recursos de impugnação das candidaturas e lista de votantes 

pela CEL  

 

14/05/2019 

(terça-feira) 

 

8h às 21h – Prazo para as inscrições para mesários e de credenciamento de fiscais 

  

14h – Publicação da decisão final dos recursos após julgamento da CEL, 

publicação da lista definitiva de candidaturas e publicação da lista definitiva de 

votantes 
 

15h – Sorteio dos números de ordem dos(as) candidatos(as)  

 

17h – Início das Campanhas Eleitorais 
 

15/05/2019 

(quarta-feira) 

 

09h – Publicação da lista provisória de fiscais e de mesários pela CEL 

 

09h às 21h – Prazo para pedido de impugnação de fiscais e de mesários credenciados  

 

16/05/2019 

(quinta-feira) 

 

09h – Publicação dos recursos de impugnação de fiscais e comunicação aos(as) 

candidatos(as)  

 

09h às 14h – Prazo para defesa, pelos(as) candidatos(as), dos fiscais afetados(as)  

 

16h – Julgamento dos recursos de impugnação de fiscais e de mesários pela CEL  

 

17h – Publicação da lista definitiva de fiscais e dos mesários 

 

17/05/2019 

(sexta-feira) 

 

17h – Fim das Campanhas Eleitorais 

 

20/05/2019 

(segunda-feira) 

 

8h às 20h59min – Votação para escolha do(a) Diretor(a) Geral do IFBA Campus 

Juazeiro 

 

21h – Início da apuração  

 

21/05/2019 

(terça-feira) 

 

14h – Publicação dos resultados da eleição pela CEL  

 

14h às 23h59min – Prazo para recursos dos resultados da eleição após publicação dos 

resultados.  
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22/05/2019 

(quarta-feira) 

 

8h – Julgamento dos recursos 

 

12h - Publicação dos resultados finais da eleição  

 

16h – Envio de toda documentação original das eleições à Reitoria e encaminhamento 

do nome do(a) candidatos(a) eleito(a) para a Diretor(a) o cargo de Diretor(a) Geral do 

IFBA Campus Juazeiro  
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ORIENTAÇÕES 
(conforme Portaria 1.023, de 10 de abril de 2019) 

 

 

Critérios para se candidatar ao cargo de Diretor(a) Geral do campus Juazeiro 

 

 

Art. 11 - Para concorrer ao pleito como candidato ao cargo de Diretor(a) Geral do Campus, 

o(a) servidor(a)/candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas, 

deverá encaminhar o pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição 

(devidamente preenchida) e demais documentos solicitados pela Comissão Eleitoral Local, 

via SEI_IFBA da CEL.  

 

§ 1º - A ficha de inscrição e demais documentos solicitados dos quais se refere o caput deverá 

ser encaminhada via SEI a CEL no período (data e horário) estabelecido para este fim no 

calendário. 

 

§ 2º - O comprovante do pedido de registro de candidatura a que se refere o caput será o 

número do processo SEI com toda documentação estabelecida e devidamente tramitado a 

CEL.  

 

§ 3º - A ficha de inscrição deverá conter os seguintes informações/elementos:  

 

a) Nome completo; 

 

b) Matrícula no SIAPE;  

 

c) Cópia de documento de identificação oficial com foto;  

 

d) Fotografia 3x4 colorida;  

 

e) Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, ou outro documento hábil a 

comprovar a exigência contida no Artigo 12, § 1º, da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, como anexo ao pedido de candidatura, conforme §2º do art. 4º desta Portaria;  

 

f) Endereço residencial;  

 

g) Local, data e assinatura do requerente;  

 

h) Plano de Trabalho para o período de gestão 2019-2022. 

 

 


