
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS OURICURI

RETIFICAÇÃO Nº 01

EDITAL Nº 12/09/2022

ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DO CAMPUS, NO ÂMBITO
DO CAMPUS OURICURI

O  Diretor-Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão
Pernambucano,  Campus Ouricuri,  no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº
188/2020/REITORIA/IFSertãoPE, de 28 de fevereiro de 2020, publicada no Diário Oficial
da  União  em  3  de  março  de  2020,  torna  público  o  edital  para  Eleição  dos  Membros
Representantes do Conselho do Campus Ouricuri,  mandato 2022-2024, de acordo com a
Resolução Nº 44 de 04 de outubro de 2021 do Conselho Superior do IFSertãoPE, por meio
da Comissão Eleitoral constituída pela Portaria n° 106, de 29 de agosto de 2022 e alterada
pela Portaria nº 110, de 02 de setembro de 2022, torna público a Retificação no 01 ao Edital
nº 12/2022.

ONDE SE LÊ:
3.4 O representante da sociedade civil  e seu suplente, serão escolhidos pelos membros
eleitos do Conselho do Campus e demais conselheiros natos, em escrutínio secreto, para
mandato de dois anos, sem direito a recondução, dentre as personalidades da sociedade
civil, sugeridas pelo Conselho, que mais se destacaram no apoio aos Institutos Federais,
à educação, à ciência, à tecnologia, à cultura e à arte, integrantes, preferencialmente, do
mundo  do  trabalho,  da  educação,  artístico,  cultural  e  da  rede  de  organizações  não
governamentais.

LEIA-SE:
3.4  O  representante  da  sociedade  civil,  será  escolhido  pelos  membros  eleitos  do
Conselho do Campus e demais conselheiros natos, em escrutínio secreto, para mandato
de dois anos, sem direito a recondução, dentre as personalidades da sociedade civil,
sugeridas pelo Conselho, que mais se destacaram no apoio aos Institutos Federais, à
educação, à ciência, à tecnologia, à cultura e à arte, integrantes, preferencialmente, do
mundo  do  trabalho,  da  educação,  artístico,  cultural  e  da  rede  de  organizações  não
governamentais.

ONDE SE LÊ:
7. As inscrições dos candidatos deverão ser efetuadas pela plataforma SUAP, devendo
ser  encaminhados  para  o  e-mail:  co.campus@ifsertao-pe.edu.br,  os  seguintes
documentos:

LEIA-SE:
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7. As inscrições dos candidatos deverão ser efetuadas pela plataforma SUAP, devendo
ser  encaminhados  para  o  e-mail:  co.concampus@ifsertao-pe.edu.br,  os  seguintes
documentos:

ONDE SE LÊ:
15.  O período de campanha eleitoral será de 30 de setembro a 07 de outubro 2022,
sendo permitido o uso do e-mail institucional, acionado no máximo 3 (três) vezes, pelo
respectivo candidato, para o encaminhamento de mensagem aos seus pares, caso seja do
seu interesse.
LEIA-SE:
15.  O período de campanha eleitoral será de 30 de setembro a 07 de outubro 2022,
sendo permitido o uso do e-mail institucional, acionado no máximo 3 (três) vezes, pelo
respectivo candidato, para o encaminhamento de mensagem, caso seja do seu interesse.
ONDE SE LÊ:
17.  A solicitação de impugnação de candidaturas deverá ser encaminhada à Comissão
Eleitoral, por escrito e assinada, devidamente fundamentada e acompanhada de provas e
fatos motivadores, devendo ser enviada para o e-mail:  co.campus@ifsertao-pe.edu.br,
no dia 28 de setembro ( até as 23:59h) de 2022.

LEIA-SE:
17.  A solicitação de impugnação de candidaturas deverá ser encaminhada à Comissão
Eleitoral, por escrito e assinada, devidamente fundamentada e acompanhada de provas e
fatos  motivadores,  devendo  ser  enviada  para  o  e-mail:  co.concampus@ifsertao-
pe.edu.br, no dia 28 de setembro ( até as 23:59h) de 2022.

ONDE SE LÊ:
31. A posse dos novos conselheiros será dada no dia 19 de outubro, pelo Diretor Geral 
do Campus Ouricuri.

LEIA-SE:
31. A posse dos novos conselheiros será dada a partir do dia 20 de outubro, pelo Diretor
Geral do Campus Ouricuri.

ONDE LÊ:

ANEXO I 
CRONOGRAMA ELEITORAL 

ETAPAS/LOCAIS DATAS - ANO 2022 
Publicação e divulgação do Edital de Eleição 13 de setembro
Prazo para recurso do edital 15 de setembro
Resultado dos recursos e publicação final do edital 16 de setembro
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Inscrição  dos  candidatos  /  Via  SUAP:  suap.ifsertao-
pe.edu.br + envio da documentação exigida para o e-
mail: co.campus@ifsertao-pe.edu.br 

19 a 26 de setembro

Publicação das candidaturas 27 de setembro
Prazo  para  interposição  de  recursos  em  relação  às
inscrições  indeferidas  ou  para  impugnação  de
candidatura / Via e-mail: co.campus@ifsertao-pe.edu.br

28 de setembro

Resultado  dos  recursos  e  Homologação  final  das
inscrições das candidaturas / www.ifsertao-pe.edu.br 

29 de setembro

Período de campanha eleitoral 30 de setembro  a 07
de outubro

Votação / Via SUAP: suap.ifsertao-pe.edu.br 13 de outubro
Apuração  e  divulgação  do  resultado  preliminar  da
votação / www.ifsertao-pe.edu.br 

14 de outubro

Prazo  para  interposição  de  recursos  em  relação  ao
resultado  preliminar  da  votação  /  Via  e-mail:
co.campus@ifsertao-pe.edu.br

17 de outubro

Prazo  para  divulgação  do  resultado  dos  recursos  e
divulgação do resultado final da eleição 

18 de outubro

Encaminhamento dos resultados finais da eleição para o
Diretor(a) Geral do Campus

18 de outubro

Homologação  e  publicação  dos  resultados  finais  da
eleição

19 de outubro

Ato de posse dos membros do conselho de campus a partir de 20 de
outubro

LEIA-SE:

ANEXO I 
CRONOGRAMA ELEITORAL 

ETAPAS/LOCAIS DATAS - ANO 2022 
Publicação e divulgação do Edital de Eleição 13 de setembro
Prazo para recurso do edital 15 de setembro
Resultado dos recursos e publicação final do edital 16 de setembro
Inscrição  dos  candidatos  /  Via  SUAP:  suap.ifsertao-
pe.edu.br + envio da documentação exigida para o e-
mail: co.concampus@ifsertao-pe.edu.br 

19 a 26 de setembro

Publicação das candidaturas 27 de setembro
Prazo  para  interposição  de  recursos  em  relação  às
inscrições  indeferidas  ou  para  impugnação  de
candidatura  /  Via  e-mail:  co.concampus@ifsertao-

28 de setembro
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pe.edu.br 
Resultado  dos  recursos  e  Homologação  final  das
inscrições das candidaturas / www.ifsertao-pe.edu.br 

29 de setembro

Período de campanha eleitoral 30 de setembro  a 07
de outubro

Votação / Via SUAP: suap.ifsertao-pe.edu.br 13 de outubro
Apuração  e  divulgação  do  resultado  preliminar  da
votação / www.ifsertao-pe.edu.br 

14 de outubro

Prazo  para  interposição  de  recursos  em  relação  ao
resultado  preliminar  da  votação  /  Via  e-mail:
co.concampus@ifsertao-pe.edu.br

17 de outubro

Prazo  para  divulgação  do  resultado  dos  recursos  e
divulgação do resultado final da eleição 

18 de outubro

Encaminhamento dos resultados finais da eleição para o
Diretor(a) Geral do Campus

18 de outubro

Homologação  e  publicação  dos  resultados  finais  da
eleição

19 de outubro

Ato de posse dos membros do conselho de campus a partir de 20 de
outubro

Paulo Alvacely Alves Ribeiro Junior
Diretor Geral

IFSertãoPE - Campus Ouricuri
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