
 

 

O original encontra-se assinado na Secretaria do CONCAM 

PROCESSO DE ESCOLHA DO REPRESENTANTE EGRESSO NO CONSELHO DE 

CÂMPUS DO IFSP – CÂMPUS CUBATÃO 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 Considerando o disposto no §4º, inciso V, do artigo 3º, Capítulo II da Resolução 

nº45/2015 de 15 de junho de 2015 do Conselho Superior do IFSP, que versa sobre a composição 

dos Conselhos de Câmpus, o Presidente do Conselho de Câmpus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Cubatão torna público que se encontram 

abertas as inscrições para a candidatura de alunos egressos desta Instituição para a participação 

como membro titular no Conselho de Câmpus. 

 O mandato será de dois anos a partir da data de nomeação. 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas através do link https://goo.gl/forms/o8chWKGbnIkyNeqd2 no 

período de 8 a 15 de novembro de 2017. 

Para efetivar a sua inscrição o aluno egresso deverá preencher a ficha de inscrição constante no 

link acima, e fazer o upload da cópia do Certificado de Conclusão do Curso ou Diploma. 

2. DO QUANTITATIVO DAS VAGAS 

1 (uma) vaga de titular. 

3. DOS REQUISITOS 

O candidato não pode ser aluno, nem servidor docente ou técnico-administrativo (ativo ou 

aposentado) em educação do IFSP. 

O candidato deve ser egresso do IFSP – Câmpus Cubatão, condição que deverá ser comprovada 

no dia da posse, por meio de apresentação da cópia autenticada ou original do Certificado de 

Conclusão de Curso ou Diploma, para a Secretaria do CONCAM. Para fim de esclarecimento, será 

considerado aluno egresso, somente aquele que integralizou seus estudos, cumprindo a carga 

horária total do curso, incluindo o estágio curricular (quando obrigatório), além de ter colado 

grau. 

4. DA SELEÇÃO 

A vaga de aluno egresso será definida mediante sorteio público na próxima reunião do Conselho 

de Câmpus a ser realizada no dia 16 de novembro de 2017, às 14h. 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado do sorteio será publicado no site do IFSP – Câmpus Cubatão, no dia 17 de novembro 

de 2017. 

 

 

Robson Nunes da Silva 
Presidente do Conselho de Câmpus do Câmpus Cubatão 

http://www.federalcubatao.com.br/
https://goo.gl/forms/o8chWKGbnIkyNeqd2

