
26/11/2018 :: SEI / IFBA - 0896049 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1095995&infra_siste… 1/3

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro CANELA - CEP 40110150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

ATA

ATA N.° 15 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 12 de
novembro de 2018, na sala de reuniões da CEC, Reitoria do IFBA.

 

Às nove horas, de doze de novembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala Nº 60, deveria ter
início a décima quinta reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Estava presente Marcos Vinícius
Ribeiro. As 09h50min registra-se a presença de Joilson Cruz. As 10h14min registra-se a presença de Fabiana
Lopes. As 10h16min registra-se a presença de José Henrique Porto. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro
sugere que uma vez que ainda não tem quórum para começar a reunião de julgamento dos recursos que
sejam feitas as seguintes atividades: 1 – Solicitar a reserva da sala Brasil-África para os dias de preparação
das CEL’s; 2 - Verificar no processo da convocatória os campi que ficaram de fora; 3 – Responder e-mails e
processos no SEI ainda em aberto. Marcos Vinícius Ribeiro fica responsável pela produção da ATA,
responder e-mails e verificar no SEI processos em aberto; José Henrique Porto fica responsável por verificar
o processo de lista de votantes e cobrar dos campi que ainda não enviaram que o faça com urgência; Fabiana
Lopes fica responsável por retificar a convocatória; Joilson Cruz fica responsável por escrever uma resposta
ao recurso de Cledson Mesquita candidato a DG de Camaçari. Registra-se a saída de José Henrique as
12h00min para solicitar ao gabinete a reserva da Sala Brasil-África. José Henrique Porto retorna as
12h14min informando que não há disponibilidade da sala Brasil-África. Devido ao horário de almoço esse
ponto será retomado no retorno. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro chama atenção para o processo SEI
Nº 23461.001600/2018-09 em que Maria Olívia Berbert em 10/11/2018 solicita recurso ao indeferimento de
sua candidatura pela CEL no processo SEI Nº 23461.001402/2018-37, destarte o pedido de recurso está fora
do prazo e por isso todos os presentes decidem que não há como ser analisado. As 12h32min os presentes
decidem fazer uma pausa para almoço com retorno previsto para 13h30min. Considerando a dificuldade de
se estabelecer o quórum da reunião faz-se uma convocatória a servidora Clivia Silveira Rodrigues que na
qualidade de suplente do segmento TAE pode substituir o servidor Tiago Figueiredo e garantir o quórum
mínimo de cinco pessoas. A servidora fora convocada para participar da reunião no período da tarde e
informa que após conclusão de alguns processos relativos a sua atividade laboral na Reitoria se fará presente
na reunião.  Às 13h30min registra-se a presença de Marcos Vinicius Ribeiro, Fabiana Lopes
e Joilson Cruz. A servidora Clivia Silveira Rodrigues, devido as atividades do seu setor, pede para ser
informada no momento que tiverem quatro presentes para que ela possa se dirigir a sala da CEC e
assim completar o quórum. As 14h12min registra-se a presença de José Henrique Porto. Com a presença de
quatro membros da CEC a servidora Clívia foi notificada e as 14h15min min registra-se a sua presença. Com
a palavra Marcos Vinícius Ribeiro faz um resumo dos trabalhos de julgamento dos recursos para que a
servidora possa tomar conhecimento do que fora decidido e do que precisa ser decidido ainda. Dando
continuidade aos trabalhos passa-se a análise do caso da servidora Amanda Mendes de Santana Dourado,
candidata a diretora do Campus Irecê. Deu-se a análise dos processos SEI 23460.002532/2018-05,
23460.002456/2018-20, 23460.002496/2018-71 e 23460.002549/2018-54. Com a palavra Marcos Vinícius
Ribeiro informa que a referida servidora não apresentou no SEI nenhum documento que comprove o efetivo
exercício, contudo em processo físico a referida servidora apresenta tela impressão do SIGEPE. Uma vez que
a norma faculta a candidata apresentar via SEI ou presencial sua inscrição o documento pode ser
analisado. Após a leitura do processo de inscrição, pedido de impugnação e defesa apresentada pela
servidora, Marcos Vinícius entende que ainda que não se atenha a forma específica da alínea “e” (Certidão
emitida pela DGP), o fato de a candidata não apresentar qualquer documento de fé pública que comprove o
preenchimento dos pré-requisitos exigidos, apresentando apenas a impressão da tela do SIGEPE, não é
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possível verificar cumprimento de norma para inscrição de candidatura. Desta maneira vota pelo
indeferimento de registro de candidatura por falta de documento. Com a palavra Clivia Silveira Rodrigues
argumenta que a candidata não apresenta documento dotado de fé pública para comprovar as exigências do
Art. 12, § 1º da Lei 11.892/08. Ainda traz que a Resolução nº 27 de 27 de Setembro de 2018 no Art. 12, §3º
alínea “e” dispõe que a candidata deve apresentar certidão expedida pela DGP contendo as informações
elencadas no Art. 12 (Lei 11892/08). A norma eleitoral numa interpretação literal aparentemente impõe um
requisito de forma que seria cumprido pela expedição da certidão via DGP. Entretanto se poderia até admitir
a candidatura se a candidata apresentasse documento de fé pública seja emitido pelo RH do Campus, seja
emitido por um servidor público federal dotado de fé pública para comprovar as exigências do Art. 12 da Lei
11892/08, pois pelo princípio da instrumentalidade das formas estaria resguardado a comprovação do
cumprimento dos requisitos exigidos. Todavia a candidata não apresenta documento que tenha tido as
declarações atestadas, apresenta apenas uma impressão da tela do SIGEPE. Diante disto entende que não
houve cumprimento de requisito fundamental para admissão de candidatura. Fabiana Lopes e José Henrique
Porto seguem o voto de Clívia Rodrigues. Com a palavra Joilson Cruz vota favorável ao recurso de Amanda
Mendes entendendo que o documento por ela apresentado, dados retirados do SIGEPE (Órgão informativo
oficial do Governo Federal) possui os dados necessários para que possamos avaliar o tempo de serviço da
referida candidata. Por quatro votos a um fica impugnada a candidatura de Amanda Mendes. Dando
seguimento as análises de recurso com o processo de Luciano Pestana Santos, candidato a diretor do campus
Jequié, analisou-se os processos SEI de Nº 23278.014107/2018-18, 23278.013491/2018-31,
23459.001417/2018-44 e 23459.001427/2018-80. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro alega que no ato
de inscrição o servidor Luciano anexa ao processo SEI a solicitação de desincompatibilização, destarte o
documento não fora assinado e assim não há como verificar o pedido.  Os documentos anexados ao SEI, sem
assinatura, ainda que enviados, não podem ser visualizados pelo destinatário e dessa forma não se pode
configurar o pedido de fato. Apenas em 08/10/2018 o candidato assina e modifica o nível de acesso dentro
do processo para que se possa verificar o pedido. Desta forma entende-se que não houve concretização do
pedido em data correta uma vez que ao não assinar o processo eletrônico o pedido não fora formalizado.
Desta maneira vota por indeferir o registro de candidatura acatando o pedido de impugnação. Os demais
presentes seguem o voto e por unanimidade fica impugnada a candidatura de Luciano Pestana Santos.
Registra-se que o candidato Anderson Marques de Oliveira, candidato a Diretor do campus Vitória da
Conquista declinou de sua candidatura em processo SEI Nº 23281.009070/2018-57 assinando em
09/11/2018. Com a conclusão dos julgamentos decide-se que em 13/11/2018 serão redigidas as respostas aos
recursos para publicação. Com a palavra Marcos Vinícius pede para constar em ata que os trabalhos serão
retomados em 13/11/2018 e além dos documentos de resposta aos recursos deve-se fazer: (i) um documento
orientando como serão feitos os sorteios dos números; (ii) retificar a convocatória feita as/aos presidentes das
CEL uma vez que não há espaço disponível na Reitoria e com a possibilidade da reunião ocorrer no campus
Salvador. Nada mais digno de registro, deu-se por encerrada a reunião, com as atividades concluídas
às 16h43min. Lavrando-se a Ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Salvador-BA,
12 de novembro de 2018.   

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 10:58, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 11:08, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por CLIVIA SILVEIRA RODRIGUES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 13:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 16:18, conforme decreto nº 8.539/2015.
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0896049 e o código CRC 2DA25DC0.
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