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O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO ,

nomeado pelo Decreto de 25/04/2018, publicado no DOU de 26/04/2018, Seção 2, página 01, e de acordo com as

disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112, de 11/12/1990, torna pública a re ficação

do Edital n° 11, de 15 de março de 2021, referente ao processo eleitoral para escolha dos representantes de

Conselhos de Cursos Técnicos da Educação a Distância do IF Baiano.

1. Re ficar o item 1.2 referente a eleição do Conselho de Curso:

ONDE SE-LÊ:

"1.2 Para cada Conselho de Curso serão eleitos(as) representantes, conforme discriminado abaixo:"

Nº DE

REPRESENTANTES CATEGORIA

1 Coordenador de curso

1 Equipe Técnica Pedagógica

2

Professores do curso, preferencialmente, de diferentes áreas do

conhecimento.

LEIA-SE:

“1.2 Cada Conselho de Curso será composto pelos seguintes representantes:"

Nº DE

REPRESENTANTES CATEGORIA

1 Coordenador de curso

1 Equipe Técnica Pedagógica

2

Professores do curso, preferencialmente, de diferentes áreas do

conhecimento.

2. Re ficar o item 2.1 referente ao cronograma estabelecido para eleição:

ONDE SE-LÊ

Etapa Data



Publicação do Edital
05 de abril de 2021

Período de Interposição de Recursos ao Edital 05, 06 e 07 de abril de 2021

Avaliação das Interposições 08 e 09 de abril de 2021

Divulgação dos Resultados das Interposições 12 de abril de 2021

Homologação do Edital 12 de abril de 2021

Inscrição dos candidatos 13 a 25 de abril de 2021

Divulgação do inscritos 27 de abril de 2021

Pedido de recurso dos inscritos 28 e 29 de abril de 2021

Homologação dos candidatos 04 de maio de 2021

Campanha Eleitoral 05 a 09 de maio de 2021

Eleições (período da votação)

10 e 11 de maio de 2021 (das 07h do dia 10.05 até às

17h do dia 11.05)

Divulgação do resultado preliminar das eleições 11 de maio de 2021

Pedido de recurso do resultado preliminar das

eleições 12 e 13 de maio de 2021

Divulgação dos resultados das interposições dos

recursos 17 de maio de 2021

Homologação e divulgação dos resultados 17 de maio de 2021

LEIA-SE:

Etapa Data

Publicação do Edital 05 de abril de 2021

Publicação de Re ficação do Edital 10 de maio de 2021

Período de Interposição de Recursos ao Edital 10 e 11 de maio de 2021

Avaliação das Interposições 12 de maio de 2021

Divulgação dos Resultados das Interposições 13 de maio de 2021

Homologação do Edital
13 de maio de 2021

Inscrição dos candidatos 14 a 24 de maio de 2021

Divulgação do inscritos 26 de maio de 2021

Pedido de recurso dos inscritos 26 e 27 de maio de 2021

Homologação dos candidatos 28 de maio de 2021

Campanha Eleitoral 31 de maio a 07 de junho de 2021

Eleições (período da votação)

08 a 10 de junho de 2021 (das 07h do dia 08.06 até às

17h do dia 10.06)

Divulgação do resultado preliminar das eleições 11 de junho de 2021

Pedido de recurso do resultado preliminar das

eleições 14 e 15 de junho de 2021

Divulgação dos resultados das interposições dos

recursos 17 de junho de 2021

Homologação e divulgação dos resultados 17 de junho de 2021

3. Re ficar o item 3.2 referente à posse dos(as) candidatos(as): 



ONDE SE-LÊ

"3.2 É vedada a candidatura do mesmo docente para mais de uma Coordenação de Curso. “

LEIA-SE

“3.2 É vedada a posse como Coordenador de Curso em mais de um curso.”

4. Re ficar o item 6.2 referente ao período da votação:

ONDE SE-LÊ

"6.2 A votação ocorrerá no período de 10 e 11 de maio de 2021, conduzida pela Comissão Eleitoral, em formato

digital, através do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP h ps://suap.i aiano.edu.br.

6.2.1 A votação será aberta a par r das 07h, do dia 10 de maio de 2021 e ficará disponível aos servidores até às 17h

do dia 11 de maio de 2021.”

LEIA-SE:

"6.2 A votação ocorrerá no período de 08 a 10 de junho de 2021, conduzida pela Comissão Eleitoral, em formato

digital, através do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP h ps://suap.i aiano.edu.br.

6.2.1 A votação será aberta a par r das 07h, do dia 08 de junho de 2021 e ficará disponível aos servidores até às

17h do dia 10 de junho de 2021.”

5. Re ficar o item 6.4 referente à metodologia da votação:

ONDE SE-LÊ

“6.4 A votação para escolha dos Conselheiros de Cursos seguirá a seguinte metodologia:

Metodologia Horário

Abertura do endereço eletrônico pela Comissão Eleitoral para o início

das votações no dia 10 de maio de 2021

07:00 h

Encerramento das votações no dia 11 de maio de 2021 17:00 h

“

LEIA-SE

“6.4 A votação para escolha dos Conselheiros de Cursos seguirá a seguinte metodologia:

Metodologia Horário

Abertura do endereço eletrônico pela Comissão Eleitoral para o início

das votações no dia 08 de junho de 2021

07:00 h

Encerramento das votações no dia 10 de junho de 2021 17:00 h

“

6. Re ficar o  item 6.11 referente à numeração de votos

ONDE SE-LÊ:

"6.11 Os candidatos que ob verem o maior número de votos serão eleitos representantes dos Conselhos de Curso

tendo como suplentes os mais votados após as vagas serem preenchidas, em cada categoria, com exceção do

coordenador eleito.”

LEIA-SE:

"6.11 Os candidatos que ob verem o maior número de votos, em cada categoria, serão eleitos representantes dos

Conselhos de Curso tendo como suplentes os mais votados, após as vagas serem preenchidas, na sua respec va

categoria. O coordenador de curso será escolhido pelo conselho eleito e empossado.”



7. Excluir o item 6.10 referente à numeração de votos.

8. As demais disposições do Edital nº. 11, de 15 de março de 2021, seguem inalteradas.
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