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MEMORANDO Nº 276/2019/CCADM.JUA

Ao Gabinete do Reitor
 
CC
Gabinete campus Juazeiro
 
Prezado Senhor, 
 
A comissão Eleitoral Local (CEL) do IFBA campus Juazeiro solicita ampliação do prazo

para a realização de consulta à comunidade sobre os indicados para ocupar o cargo de Diretor(a) Geral
deste campus para o quadriênio de 2019-2022, pelos motivos abaixo relacionados:

 
1. A Portaria n. 1023 foi publicada em de 10 de abril de 2019, com prazo de 30 dias para

conclusão do processo de consulta;
2. No dia 15 de abril foi publicada a Portaria interna n. 24, designando a Comissão

encarregada de realizar a consulta para formação da CEL no campus Juazeiro, com prazo de 05 (cinco)
dias úteis para a conclusão dos trabalhos;

3. A votação para a composição desta CEL ocorreu em 24 de abril de 2019;
4. A publicação do resultado da composição desta CEL e sua designação só ocorreu por

meio da Portaria interna n. 26, em 29 de abril de 2019, por volta das 18h 21min. 
 
A formação da Comissão Eleitoral Local só ocorreu no dia 29 de abril de 2019, e com

isso a comissão só tem 8 (oito) dias úteis para concluir todo processo eleitoral, sendo que é um processo
complexo e de extrema importância para instituição.

Isto posto, considerando a intempestividade da demanda, solicitamos ampliação do prazo
de conclusão da consulta para Diretor(a) Geral do campus Juazeiro para 22 de maio de 2019.

 
Respeitosamente,

 
Grazyelle Reis dos Santos 

     Presidente da Comissão Eleitoral Local do campus Juazeiro 
                     Portaria n. 26, de 29 de abril de 2019 
 

Em 02 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por GRAZYELLE REIS DOS SANTOS, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 02/05/2019, às 16:33, conforme decreto nº 8.539/2015.
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