MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CUBATÃO

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL ELEITORAL PARA COORDENADOR DO
CURSO TÉCNICO EM EVENTOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
IFSP – CAMPUS CUBATÃO - 2022
Onde se lê:
Publicação do edital

4 de julho de 2022

Inscrições

5 de julho de 2022 a 6 de julho de 2022

Divulgação dos inscritos

7 de julho de 2022 até 12h

Solicitação de impugnação da de 7 de julho de 2022, às 12h,
inscrição
até 8 de julho, às 12h
Homologação das inscrições

8 de julho de 2022, às 18h

Período de campanha

De 9 a 11 de julho de 2022

Votação

12 de julho de 2022, das 00h às 23h59

Resultado preliminar

13 de julho de 2022

Solicitação de impugnação do
14 de julho de 2022
resultado preliminar
Resultado final

15 de julho de 2022

Leia-se:
Publicação do edital

4 de julho de 2022

Inscrições

22 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2022

Divulgação dos inscritos

24 de agosto de 2022 até 12h

Solicitação de impugnação da de 24 de agosto de 2022, às 12h,
inscrição
até 25 de agosto, às 12h
Homologação das inscrições

25 de agosto de 2022, às 18h

Período de campanha

De 26 a 29 de agosto de 2022

Votação

30 de agosto de 2022, das 00h às 23h59

Resultado preliminar

31 de agosto de 2022 até 12h

Solicitação de impugnação do 31 de agosto de 2022, às 12h,
resultado preliminar
até 01 de setembro, às 12h
Resultado final

02 de setembro de 2022
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Onde se lê:
Art. 6º - A inscrição dos candidatos interessados deverá ser efetuada entre os dias 5
e 6 de julho de 2022, pelo formulário do link https://forms.gle/W4xjKN4s8i6qvLD46 .
Art. 7º - A lista contendo a relação nominal das candidaturas para o pleito será
publicada no site do IFSP – campus Cubatão, na data de 7 de julho de 2022.
Art. 8º - Os pedidos de recursos poderão ser enviados à Comissão Eleitoral, via email da Presidente da Comissão ( jamielli.pereira@ifsp.edu.br ), devidamente
fundamentados, das 12h de 7 de julho de 2022 às 12h de 8 de julho de 2022.
Leia-se:
Art. 6º - A inscrição dos candidatos interessados deverá ser efetuada entre os dias 22
e 23 de agosto de 2022, pelo formulário do link https://forms.gle/W4xjKN4s8i6qvLD46.
Art. 7º - A lista contendo a relação nominal das candidaturas para o pleito será
publicada no site do IFSP – campus Cubatão, na data de 24 de agosto de 2022.
Art. 8º - Os pedidos de recursos poderão ser enviados à Comissão Eleitoral, via email da Presidente da Comissão ( jamielli.pereira@ifsp.edu.br ), devidamente
fundamentados, das 12h de 24 de agosto de 2022 às 12h de 25 de agosto de 2022.

Onde se lê:
Art. 10º - A homologação das candidaturas será publicada no site do campus no dia
8 de julho de 2022.

Leia-se:
Art. 10º - A homologação das candidaturas será publicada no site do campus no dia
25 de agosto de 2022.

Onde se lê:
Art. 11º - Será permitida aos candidatos, no período de 9 a 11 de julho de 2022, a
divulgação de suas candidaturas por meio de cartazes, redes sociais e outros meios
de comunicação, desde que não comprometam a realização das atividades no
campus.
Leia-se:
Art. 11º - Será permitida aos candidatos, no período de 26 a 29 de agosto de 2022, a
divulgação de suas candidaturas por meio de cartazes, redes sociais e outros meios
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de comunicação, desde que não comprometam a realização das atividades no
campus.
Onde se lê:
Art. 15º - A votação será realizada pelo Sistema de Eleição Helios Voting, das 00h00
até às 23h59 do dia 12 de julho de 2022.

Leia-se:
Art. 15º - A votação será realizada pelo Sistema de Eleição Helios Voting, das 00h00
até às 23h59 do dia 30 de agosto de 2022.

Onde se lê:
Art. 20º - A publicação do resultado preliminar ocorrerá no dia 13 de julho de 2022, no
site do campus.
Art. 21º - Os pedidos de recursos poderão ser enviados à Comissão Eleitoral, via email da Presidente da Comissão ( jamielli.pereira@ifsp.edu.br ), devidamente
fundamentados, no dia 14 de julho de 2022.
Leia-se:
Art. 20º - A publicação do resultado preliminar ocorrerá no dia 31 de agosto de 2022,
no site do campus.
Art. 21º - Os pedidos de recursos poderão ser enviados à Comissão Eleitoral, via email da Presidente da Comissão ( jamielli.pereira@ifsp.edu.br ), devidamente
fundamentados, das 12h de 31 de agosto de 2022 às 12h de 01 de setembro de 2022.
Onde se lê:
Art. 24º - O resultado final será divulgado no site do campus, no dia 15 de julho de
2022.
Leia-se:
Art. 24º - O resultado final será divulgado no site do campus, no dia 02 de setembro
de 2022.
Cubatão, 17 de agosto de 2022.

Comissão eleitoral

Jamielli Tomaz Pereira (CB240369)
Rafael Stoppa Rocha (CB14860X)
Gustavo Henrique Lima de Oliveira (CB300600X)

