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ATA

 

ATA DE REUNIÃO ESTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE RECURSO REFERENTE AO
EDITAL Nº 01/2021 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 IMPETRADO PELO SERVIDOR ALLAN
SÉRGIO GONÇALVES ALVES NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021 A COMISSÃO DE ELEIÇÃO

DE CONSELHO DO CAMPUS AVANÇADO UBAITABA

Aos cinco dias do mês de Março de  dois mil e vinte e um, foi realizada a primeira reunião extraordinária
com os membros da comissão para tratar do primeiro recurso impetrado ao EDITAL Nº 01/2021 DE 19
DE FEVEREIRO DE 2021, pelo servidor Allan Sérgio Gonçalves Alves,  na etapa de divulgação do
Resultado Preliminar para a  formação do Conselho do Campus Ubaitaba, através de conferência pela
plataforma Google  Meet.  A reunião teve a seguinte pauta: Leitura do recurso enviado por documento
email (1779301), elaboração e ajustes de resposta para o recurso e o que ocorrer.  Estavam presentes nesta
reunião os (as) servidores (as): Eduardo Fonseca Sales (Presidente da Comissão-Docente), Marcos Paulo
Souza (Membro da Comissão-TAE) e os alunos Anderson Cotias Almeida (Membro da Comissão-aluno)
e Eneildes Santos (Membro da Comissão-aluna). O presidente, Eduardo Sales leu o recurso para todos os
membros da comissão, Marcos Paulo, Eneildes Santos e Anderson Cotias. Depois da leitura feita, o
presidente comentou que iria dividir o recurso por questionamentos, já que o impetrante fez quatro
questionamentos em um único recurso. Foi colocado cada um em um documento, intitulado como:
Questionamento 01 (1779324), Questionamento 02 (1779328), Questionamento 03 (1779331)  e
Questionamento 04 (1779335) para ser respondido, pois assim a comissão achou melhor a construção do
deferimento ou indeferimentos dos mesmos. Todos concordaram com a estrutura que seria usada para
construção das respostas. O presidente apresentou um esboço para os quatro questionamentos e cada um
foi lido e ajustado em comum acordo com os membros da comissão. A leitura dos questionamentos foi
feita pelo presidente e em alguns momentos os membros da comissão pediam a fala para ajustes outros no
texto de reposta. Depois da análise do recurso feita pelos quatro membros, instituída pela Portaria nº
01/2021, de 04 de fevereiro de 2021, e diante de tudo que foi exposto, a Comissão Eleitoral Local, no
uso  das  suas  atribuições  e  com  base  na  legislação  vigente,  conclui  por INDEFERIR o pedido de
recurso que versa sobre o requerimento feito por email, pelo servidor Allan Sérgio Gonçalves Alves, uma
vez que, não há base para a alegação impetrado pelo requerente, referente ao descumprimento das normas
eleitorais.

O presidente Eduardo Sales finalizou a reunião agradecendo a presença de todos (as). Nada mais havendo
a tratar, eu, Eduardo Fonseca Sales, presidente desta comissão eleitora, lavrei a presente ata que será
assinada por mim e pelo membro da comissão marcos paulo Souza.

 

EDUARDO FONSECA SALES

Presidente da Comissão Eleitoral Portaria nº 01/2021, de 04 de fevereiro de 2021

MARCOS PAULO SOUZA
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Membro da Comissão Eleitoral Portaria nº 01/2021, de 04 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca Sales, Presidente da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:28, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Souza, Membro da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:36, 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 1779342 e o código CRC 24853D51.
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Criado por eduardosales, versão 4 por eduardosales em 05/03/2021 22:16:43.
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RECURSO

 

Questionamento N 01

 

Processo SEI/IFBA – 23278.001091/2021-89

Documento gerado 1779324

Impetrante: Allan Sérgio Gonçalves Alves

Interessada: Comissão Eleitoral Local (CEL)

 

Requerimento:

“...Além disso, notei que um dos docentes, o servidor Cleber Pereira dos Santos, concorreu na
categoria dos Técnicos Administrativos em Educação, algo que, ao meu ver, inviabilizaria a
possibilidade de votação deste servidor na Categoria Docente. Em alusão ao edital, cito o § 1º
do Art. 4º que traz em sua redação:
“§1º O/A servidor/a que acumular dois cargos (docente/ técnico administrativo) na Instituição
deverá optar por realizar a candidatura em apenas uma das categorias....”

“...Nesse sentido, observo como discordante o entendimento dessa comissão eleitoral, uma vez
que permite ao candidato que acumula mais que um cargo na instituição se candidatar apenas
em uma das categorias mas votar em todas as demais. Esse entendimento não se caracterizaria
como benesse de dupla escolha para a representação do conselho de campus local? Existe
base legal para amparar tal procedimento? ...”

Fundamentação:

Art. 5º  Do processo de escolha dos/das/des  representantes internos/nas/nes (Docentes,
Técnicos Administrativos em  Educação e Discentes) no Conselho do Campus Ubaitaba,
participarão as respectivas categorias:

§ 1º São considerados  votantes  na  categoria  docente e  técnico administrativo, todos/as/es 
os/as/es  servidores/as  que compõem o quadro de pessoal  ativo/a/e/ permanente desta
instituição, lotados no Campus Ubaitaba.

DA ANÁLISE DA CEL AO REQUERIMENTO
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O servidor Cleber Pereira dos Santos, lotado no campus Ubaitaba, possui dois vínculos
institucionais, configurado pela ocupação de dois cargos. Uma matricula SIAPE referente ao
cargo de analista de tecnologia da informação; Outra matricula referente ao cargo de professor
do ensino básico e tecnológico. 

Conclusão

É entendimento desta comissão, que o servidor está inserido nas duas categorias e conforme
consta no Art. 5º § 1º do regramento Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro de 2021, precisa
exercer seu direito de escolher e seus representantes em cada segmento. Caso contrário, seria
uma flagrante supressão de direito atentando aos preceitos democráticas que foram os pilares
para a construção das Normas do Processo Eleitoral para Escolha dos Representantes das
Categorias Docente, Discente e Técnico Administrativo de Educação do Conselho do
Campus Ubaitaba.

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral Local, no uso  das  suas  atribuições  e  com  base  na 
legislação  vigente,  conclui  por INDEFERIR o pedido de recurso que versa sobre o
requerimento acima, uma vez que, conforme considerações supramencionadas não há base
para a alegação impetrado pelo requerente, referente ao descumprimento das normas eleitorais.

Att,

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca Sales, Presidente da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:27, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Souza, Membro da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:30, 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 1779324 e o código CRC E9B246F6.

23278.001091/2021-89 1779324v4

Criado por eduardosales, versão 4 por eduardosales em 05/03/2021 22:26:46.
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RECURSO

 

Questionamento N 02

 

Processo SEI/IFBA – 23278.001091/2021-89

Documento gerado 1779328

Impetrante: Allan Sérgio Gonçalves Alves

Interessada: Comissão Eleitoral Local (CEL)

 

Requerimento:

“...diante do resultado preliminar da eleição para o conselho de campus, observei que a
totalização dos resultados na categoria docente teve valor igual a 10 (dez) votos, sendo
distribuídos da seguinte forma: 05 (cinco) votos para o docente Marcelo Silva; 03 (três) votos
para o docente Allan Alves; 02 (dois) votos para a docente Gislene Camargo. Conhecendo o
quadro de servidores do Campus avançado Ubaitaba, observei inconsistência nesse total, visto
que em efetivo exercício no Campus encontra-se 09 (nove) docentes, sendo que o professor
Esaú Santos está atuando no Campus Ilhéus...”
“...Paralelamente, se houve equívoco na permissão de sufrágio de servidor em efetivo exercício
em outro campus, a atual provocação deve ser compreendida como a oportunidade dos agentes
públicos manifestarem as justificativas cabíveis para as ações realizadas....”

Fundamentação:

Art. 5º Do processo de escolha dos/das/des representantes internos/nas/nes(Docentes,
Técnicos Administrativos em  Educação e Discentes) no Conselho do Campus Ubaitaba,
participarão as respectivas categorias:

§ 1º São considerados votantes na categoria docente e técnico administrativo, todos/as/es
os/as/es servidores/as que compõem o quadro de pessoal ativo/a/e/ permanente desta
instituição, lotados no Campus Ubaitaba.

DA ANÁLISE DA CEL AO REQUERIMENTO

O servidor Esaú Francisco Sena, conforme portal de transparência [1] é lotado no campus
Ubaitaba.  Segundo o Art. 5º § 1º regramento, referente aos Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro
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de 2021 das normas eleitorais são votantes  todos/as/es  os/as/es  servidores/as  que
compõem o quadro de pessoal  ativo/a/e/ permanente desta instituição, lotados no
Campus Ubaitaba.

[1] - http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/6510792

Conclusão

É entendimento desta comissão que o servidor é votante por estar lotado no campus Ubaitaba,
conforme consta no Art. 5º § 1º   do regramento Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro de 2021. 
Diante do exercício democrático exercido pela comunidade docente para escolha dos
representantes. O mesmo também tem o direito de escolha do representante no segmento.

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral Local, no uso  das  suas  atribuições  e  com  base  na 
legislação  vigente,  conclui  por INDEFERIR o pedido de recurso que versa sobre o
requerimento acima, uma vez que, conforme considerações supramencionadas não há base
para a alegação impetrado pelo requerente, referente ao descumprimento das normas eleitorais.

Att,

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca Sales, Presidente da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:27, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Souza, Membro da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:31, 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 1779328 e o código CRC 5DBD30A7.

23278.001091/2021-89 1779328v4

Criado por eduardosales, versão 4 por eduardosales em 05/03/2021 22:26:21.

http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/6510792
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RECURSO

 

Questionamento N 03

Processo SEI/IFBA – 23278.001091/2021-89

Documento gerado 1779331

Impetrante: Allan Sérgio Gonçalves Alves

Interessada: Comissão Eleitoral Local (CEL)

 

Requerimento:

“...Ademais, percebi que não houve divulgação da lista de votantes por categoria...”

Fundamentação:

Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro de 2021 [1] com as normas para o processo de escolha
dos representantes Docente, Discente e Técnico Administrativo em Educação do Conselho do
Campus Avançado Ubaitaba. Esse procedimento foi dirigido para a Comissão Eleitoral,
instituída através da Portaria Interna nº 01/2021, de 04 de fevereiro de 2021 do Campus
Avançado Ubaitaba.

[1] -
https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/institucional/edital/EDITAL_ELEICAO_CONSELHO_UBAITABAV2.pdf

Art. 5º  Do processo de escolha dos/das/des  representantes internos/nas/nes(Docentes,
Técnicos Administrativos em  Educação e Discentes) no Conselho do Campus Ubaitaba,
participarão as respectivas categorias:

§ 1º São considerados votantes na categoria docente e técnico administrativo, todos/as/es
os/as/es servidores/as que compõem o quadro de pessoal ativo/a/e/ permanente desta
instituição, lotados no Campus Ubaitaba.

Art.11º O voto será facultativo, secreto e uninominal, sendo realizado online através do SUAP.

§ 1º A eleição será realizada em um único dia;

§ 2º Divulgar amplamente o Tutorial para Eleição OnLine constante no Anexo;

I  –O/A/E votante realizará Login do www.suap.ifba.edu.br

Orientações Gerais Para Eleição Dos Conselhos De Campus Durante O Contexto Da
Pandemia Da Covid-19 [2] com as orientações gerais para a eleição dos Conselhos de

https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/institucional/edital/EDITAL_ELEICAO_CONSELHO_UBAITABAV2.pdf
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Campus durante o contexto da Pandemia da Covid-19, cabendo a Reitoria proporcionar o
suporte tecnológico para que os campi possam constituir estes Órgãos Colegiados
fundamentais para o bom funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia.

[2] – ANEXO III (1779311)

 

Ofício Nº 283/2020/GABINETE.REI/REI [3] ofício publicado pela Reitora Luzia Matos Mota
com orientações importantes para a implementação do processo eleitoral dos Conselhos
de Campi, durante o contexto da Pandemia da Covid-19, conforme desdobramento de reunião
ocorrida no último dia 25/09/20, encaminhando documentos anexos ao processo SEI Nº
23278.007556/2020-24 como as (1) Documento contendo orientações gerais para as eleições
dos conselhos de campi; (2) Minutas  de atos para implementação do processo eleitoral em
word; (3) Tutorial para eleição online.

[3] – ANEXO IV (1779314)

 

Tutorial para eleição online [4]  um breve tutorial que tem como objetivo auxiliar os servidores
e alunos a participarem das Eleições, como candidatos e votantes.

[4]- ANEXO V (1779317)

DA ANÁLISE DA CEL AO REQUERIMENTO

Conforme [1], este Edital foi proposto pelo documento Orientações Gerais Para Eleição Dos
Conselhos De Campus Durante O Contexto Da Pandemia Da Covid-19 [2], que por sua vez
foi considerado pelo Ofício Nº 283/2020/GABINETE.REI/REI [3], publicado pela Reitora Luzia
Matos Mota, em SEI Nº 23278.007556/2020-24, onde a mesma traz algumas orientações
importantes para a implementação do processo eleitoral dos Conselhos de Campi  durante o
contexto da Pandemia da Covid-19. Ainda neste oficio, a mesma encaminhou alguns anexos
que nortearam a elaboração de todo o processo de Eleição de conselho de Campus e dentre
estes, encontra-se o Tutorial para eleição online [4]. Ressaltamos que todo processo eleitoral
ocorreu respeitando a total autonomia dos campi e das Comissões Eleitorais que foram
constituídas para esta finalidade, cabendo a Reitoria proporcionar o suporte tecnológico para
que os campi pudessem constituir estes Órgãos Colegiados.

Outro fato a luz do cumprimento das normas eleitorais é que todos os servidores e discentes
participaram das Eleições, como candidatos e votantes através do SUAP [5].  O sistema SUAP,
concebido pela Reitoria, foi desenvolvido e configurado para o cumprimento do processo
eleitoral dos conselhos de campi, seguindo as normas eleitorais centrais.  Dessa forma, um
servidor ou discente ao acessar o SUAP só estará apto a votar, caso o mesmo tenha os
requisitos necessários regulamentado pelas normas da comissão central,  o que impossibilita
essa comissão local fazer qualquer tipo de alteração no sistema para viabilizar que algum
servidor ou discente que não tem os requisitos necessários para votar nesse processo eleitoral.
A comissão local se isenta de qualquer problema no sistema e se assim ocorresse, a comissão
levaria para a comissão central.

Além disso, todo o processo foi amplamente divulgado e utilizado de forma eletrônico o que
garante toda a lisura do processo eleitoral.

[5] - https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/noticias/edital-da-eleicao-de-conselho-de-campus-
ubaitaba

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1937997&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002101&infra_hash=ea98dfac2aedcfad9c4ddf412890ce2a72eae6edca063ad05e093672cd15164d
https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/noticias/edital-da-eleicao-de-conselho-de-campus-ubaitaba
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Conclusão

É entendimento desta comissão que o edital é o regramento legal com suas NORMAS DO
PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS
DOCENTE, DISCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DO CONSELHO DO
CAMPUS UBAITABA. Além do mais o cronograma, vide ANEXO I do edital, é parte
integrante deste edital o que garante a validade das etapas.

Além do mais a Comissão eleitoral seguiu rigorosamente o cronograma eleitoral.
Considera direito do servidor requerer a lista de votantes à CEL.  Mas a CEL também
entende que o requerimento do impetrante não afasta a lisura do processo e nem altera o
resultado preliminar do processo eleitoral com a divulgação da lista de votantes. 

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral Local, no uso das suas atribuições  e  com  base  na 
legislação  vigente,  conclui  por INDEFERIR o pedido de recurso que versa sobre o
requerimento acima, uma vez que, conforme considerações supramencionadas não há base
para a alegação impetrado pelo requerente, referente ao descumprimento das normas eleitorais.

Att,

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca Sales, Presidente da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:28, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Souza, Membro da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:33, 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 1779331 e o código CRC D3F56681.

23278.001091/2021-89 1779331v5

Criado por eduardosales, versão 5 por eduardosales em 05/03/2021 22:25:20.



Recurso CELC.UBA 1779335         SEI 23278.001091/2021-89 / pg. 8

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Juca Leão - Bairro Ubaitaba - CEP 45545-000 - Ubaitaba - BA - www.portal.ifba.edu.br

RECURSO

 

Questionamento Nº 04

Processo SEI/IFBA – 23278.001091/2021-89

Documento gerado 1779335

Impetrante: Allan Sérgio Gonçalves Alves

Interessada: Comissão Eleitoral Local (CEL)

 

Requerimento:

“...nem prazo para recursos contra a publicação do edital, procedimentos que poderiam auxiliar
a comunidade no esclarecimento de dúvidas.”

 

Fundamentação:

Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro de 2021 [1] com as normas para o processo de escolha
dos representantes Docente, Discente e Técnico Administrativo em Educação do Conselho do
Campus Avançado Ubaitaba. Esse procedimento foi dirigido para a Comissão Eleitoral,
instituída através da Portaria Interna nº 01/2021, de 04 de fevereiro de 2021 do Campus
Avançado Ubaitaba.

[1] –

https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/institucional/edital/EDITAL_ELEICAO_CONSELHO_UBAITABAV2.pdf

Orientações Gerais Para Eleição Dos Conselhos De Campus Durante O Contexto Da
Pandemia Da Covid-19 [2] com as orientações gerais para a eleição dos Conselhos de
Campus durante o contexto da Pandemia da Covid-19, cabendo a Reitoria proporcionar o
suporte tecnológico para que os campi possam constituir estes Órgãos Colegiados
fundamentais para o bom funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia.

[2] – ANEXO III (1779311)

 

Ofício Nº 283/2020/GABINETE.REI/REI [3] ofício publicado pela Reitora Luzia Matos Mota
com orientações importantes para a implementação do processo eleitoral dos Conselhos
de Campi, durante o contexto da Pandemia da Covid-19, conforme desdobramento de reunião

https://portal.ifba.edu.br/ubaitaba/institucional/edital/EDITAL_ELEICAO_CONSELHO_UBAITABAV2.pdf


Recurso CELC.UBA 1779335         SEI 23278.001091/2021-89 / pg. 9

de Campi, durante o contexto da Pandemia da Covid-19, conforme desdobramento de reunião
ocorrida no último dia 25/09/20, encaminhando documentos anexos ao processo SEI Nº
23278.007556/2020-24 como as (1) Documento contendo orientações gerais para as eleições
dos conselhos de campi; (2) Minutas  de atos para implementação do processo eleitoral em
word; (3) Tutorial para eleição online.

[3] – ANEXO IV (1779314)

 

Minutas de atos para implementação do processo eleitoral em word [4] documentos com o
intuito de apoiar e dar celeridade aos processos eleitorais para que todos os campi possam
constituir seus Conselhos, dão total autonomia dos campi e das Comissões Eleitorais que serão
constituídas para esta finalidade.

[4] – ANEXO VI (1779320)

 

DA ANÁLISE DA CEL AO REQUERIMENTO

Conforme [1], este cronograma, vide ANEXO I, do edital foi proposto pelo documento
Orientações Gerais Para Eleição Dos Conselhos De Campus Durante O Contexto Da
Pandemia Da Covid-19 [2], que por sua vez foi considerado pelo Ofício Nº
283/2020/GABINETE.REI/REI [3], publicado pela Reitora Luzia Matos Mota, em SEI Nº
23278.007556/2020-24, onde a mesma traz algumas orientações importantes para a
implementação do processo eleitoral dos Conselhos de Campi  durante o contexto da Pandemia
da Covid-19. Ainda neste ofício, a mesma encaminhou alguns anexos que nortearam a
elaboração de todo o processo de Eleição de conselho de Campus e dentre estes, encontra-se
a Minuta [4], que traz a estrutura de um edital com um cronograma utilizado pela Comissão de
Eleição de Conselho de Campus do Campus Ubaitaba. Destaco ainda, que esta Minuta foi uma
demanda dos(as) Diretores(as) Gerais presentes da Reunião do dia 25/09/2020, de acordo com
o descrito no Ofício Nº 283/2020/GABINETE.REI/REI.

 

Conclusão

É entendimento desta comissão que o Edital nº 01/2021 de 19 de fevereiro de 2021 é o
regramento legal com suas NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS
REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS DOCENTE, DISCENTE E TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DO CONSELHO DO CAMPUS UBAITABA. Além do mais,
o cronograma, vide ANEXO I do edital, é parte integrante deste edital o que garante a
validade das etapas, suas datas e prazos.

Diante do exposto, a Comissão Eleitoral Local, no uso das suas  atribuições  e  com  base  na 
legislação  vigente,  conclui  por INDEFERIR o pedido de recurso que versa sobre o
requerimento acima, uma vez que, conforme considerações supramencionadas não há base
para a alegação impetrado pelo requerente, referente ao descumprimento das normas eleitorais.

Att,

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Fonseca Sales, Presidente da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:28, conforme
decreto nº 8.539/2015.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1937997&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002101&infra_hash=ea98dfac2aedcfad9c4ddf412890ce2a72eae6edca063ad05e093672cd15164d
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Souza, Membro da Comissão
Local Eleitoral do Conselho de Campus Ubaitaba, em 05/03/2021, às 22:34, 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 1779335 e o código CRC E8846436.
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