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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 54 de 22 de outubro de 2021.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS SEABRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas através da Portaria nº 23
de 02 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 03 de janeiro de 2020, RESOLVE:

 

Art. 1º DESIGNAR a servidora Edileide Lima de Oliveira, matrícula SIAPE 1776778, para atuar como
Secretária do Conselho do campus Seabra, a quem compete, conforme seção IV do Regimento Interno:

I - lavrar e ler as Atas das reuniões do Colegiado;
II- preparar o expediente para despacho ou assinatura da Presidência;
III- enviar aos membros do Conselho os avisos de convocação das reuniões e encaminhar aos relatores os
processos que lhes forem distribuídos pela Presidência;
IV- providenciar a divulgação dos atos do Conselho de Campus ou da Presidência;
V- cuidar das correspondências do Conselho de Campus, de acordo com as instruções dadas pela
Presidência, dispondo aos Conselheiros todos os documentos remetidos e recebidos em nome do
Conselho;
VI- organizar e cuidar dos documentos e arquivos do Conselho de Campus e da sua Presidência;
VII- encaminhar pedidos de informações ou efetuar as diligências, que tenham sido solicitadas em
processos que estejam sendo objeto de trabalho pelo Colegiado;
VIII- organizar a pauta das reuniões, conforme instruções da Presidência;
IX- providenciar os materiais e serviços de apoio necessários ao funcionamento do Conselho;
X- manter atualizada no site do Campus todas as informações, decisões, resoluções, indicações, atas e
demais documentações expedidas ou recebidas pelo Conselho, quando não houver restrições sigilosas
legalmente aparadas;
XI- juntar aos autos constituídos na forma do inciso III os elementos necessários ou úteis à apreciação da
matéria versada no expediente, obtidos mediante realização de diligência determinada pela Presidência,
pelo Plenário ou pelo(a) Relator(a);
XII- verificar a existência do número legal de membros para o início da reunião, anotando em Ata os
presentes;
XIII- organizar a ordem de inscrição das falas;
XIV- contar os votos nas deliberações do Conselho e fazer a lista das votações;
XV - prestar apoio administrativo e técnico aos membros e às Comissões Especiais;
XVI- contabilizar a quantidade de faltas injustificadas de cada Conselheiro ao longo do mandato;
XVII- desincumbir-se das demais tarefas inerentes à Secretaria quando solicitadas pelo Presidente;
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XVIII- gerenciar os arquivos do Conselho.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

 

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR, Diretor(a)
Geral, em 22/10/2021, às 17:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2041874 e o código CRC DB832419.


