COMUNICADO 03 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021

Após reunião desta Comissão Central, decidiu-se pela ampliação do
prazo para a composição das Comissões Eleitorais Locais, que inicialmente
terminaria em 20/02/2021. O novo prazo passa a ser até 06/03/2021. Todos os
outros prazos continuam valendo, chamando-se atenção especialmente para o
período de inscrições de candidatos, que vai de 22/02/2021 até 26/02/2021.
Para as inscrições, os documentos (conforme o Código) devem ser
enviados para a Comissão Eleitoral Local do câmpus em que se está lotado ou
em exercício, no caso de servidores, em que se está regularmente matriculado,
no caso de discentes, ou no que estava vinculado a um curso regular, no caso
de egressos. As inscrições se darão de forma virtual, apenas.
Enquanto as Comissões Eleitorais Locais estão sendo formadas, os emails destas comissões funcionarão com recebimento pelo (a) Diretor(a) Geral
do Câmpus, ou por pessoa designada por ele (a). Esta pessoa designada será,
preferencialmente, alguém que já se saiba participar da Comissão Eleitoral
Local, independentemente da função que venha a ocupar depois. Na ausência
desta pessoa, a indicação poderá recair, provisoriamente, sob outra pessoa.
Após composição das Comissões Locais, diretores (as) e pessoas alheias às
Comissões formadas deixarão de receber estes e-mails.
As indicações, tanto das Comissões Eleitorais Locais quanto dos
responsáveis eventuais, durante o tempo da formação destas Comissões,
devem ser informadas para a Comissão Eleitoral Central, pelo email
consupcec@ifsp.edu.br. Ao menos um primeiro nome precisa ser informado até
20/02/2021. Na ausência deste nome em algum câmpus, este será suprido, até
indicação de outro nome, pelo Diretor (a) Geral de Câmpus.
A lista de e-mails, desta Comissão Central e das Comissões Locais, está
em anexo a este comunicado.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

ANEXO I ao COMUNICADO 3 DA CEC – Eleição para o Consup – 2021
Emails das Comissões Eleitorais Locais e da Comissão Eleitoral Central

CENTRAL
REITORIA
ARARAQUARA
AVARÉ
BARRETOS
BIRIGUI
BOITUVA
BRAGANÇA PAULISTA
CAMPINAS
CAMPOS DO JORDÃO
CAPIVARI
CARAGUATATUBA
CATANDUVA
CUBATÃO
GUARULHOS
HORTOLÂNDIA
ILHA SOLTEIRA
ITAPETININGA
ITAQUAQUECETUBA
JACAREÍ
JUNDIAÍ
MATÃO
PIRACICABA
PIRITUBA
PRESIDENTE EPITÁCIO
REGISTRO
SALTO
SÃO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO MIGUEL PAULISTA
SÃO PAULO
SÃO ROQUE
SERTÃOZINHO
SOROCABA
SUZANO
TUPÃ
VOTUPORANGA

consupcec@ifsp.edu.br
consupcel.RET@ifsp.edu.br
consupcel.ARQ@ifsp.edu.br
consupcel.AVR@ifsp.edu.br
consupcel.BRT@ifsp.edu.br
consupcel.BRI@ifsp.edu.br
consupcel.BTV@ifsp.edu.br
consupcel.BRA@ifsp.edu.br
consupcel.CMP@ifsp.edu.br
consupcel.CJO@ifsp.edu.br
consupcel.CPV@ifsp.edu.br
consupcel.CAR@ifsp.edu.br
consupcel.CTD@ifsp.edu.br
consupcel.CBT@ifsp.edu.br
consupcel.GRU@ifsp.edu.br
consupcel.HTO@ifsp.edu.br
consupcel.IST@ifsp.edu.br
consupcel.ITP@ifsp.edu.br
consupcel.ITQ@ifsp.edu.br
consupcel.JCR@ifsp.edu.br
consupcel.JND@ifsp.edu.br
consupcel.MTO@ifsp.edu.br
consupcel.PRC@ifsp.edu.br
consupcel.PTB@ifsp.edu.br
consupcel.PEP@ifsp.edu.br
consupcel.RGT@ifsp.edu.br
consupcel.SLT@ifsp.edu.br
consupcel.SCL@ifsp.edu.br
consupcel.SBV@ifsp.edu.br
consupcel.SJC@ifsp.edu.br
consupcel.SMP@ifsp.edu.br
consupcel.SPO@ifsp.edu.br
consupcel.SRQ@ifsp.edu.br
consupcel.SRT@ifsp.edu.br
consupcel.SOR@ifsp.edu.br
consupcel.SZN@ifsp.edu.br
consupcel.TUP@ifsp.edu.br
consupcel.VTP@ifsp.edu.br

