
COMUNICADO 04 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021 

 

 Está em curso, desde o dia 22/02, até dia 26/02, na próxima sexta-feira, 

o prazo para as inscrições de candidatos para a eleição de representantes da 

comunidade interna e de egressos no mandato 2021-2023 do Consup. São 5 

(cinco) vagas de titulares e 5 (vagas de suplentes) para cada segmento, docente, 

administrativo e discente, e 2 (duas) vagas de titulares e 2 (duas) vagas de 

suplentes para egressos. Os candidatos que, por conta do Código Eleitoral, não 

forem eleitos para estas vagas, ainda poderão, no período, assumirem cadeiras 

no Consup, pois serão colocados em listas de espera, que serão utilizadas 

sempre que houver uma vacância nestas representações. 

 É importante que os candidatos, bem como outros interessados, leiam o 

Código Eleitoral, disponível em    

https://drive.ifsp.edu.br/s/kzGR1Dx4cA4Hsql#pdfviewer , pois este dispõe não 

só das eleições, mas de tópicos pertinentes à alocação das cadeiras do Consup, 

e a algumas obrigações dos conselheiros. 

 As inscrições são feitas com envio dos Anexos ao Código pertinentes a 

cada candidato, para as Comissões Eleitorais Locais dos Câmpus ou da Reitoria 

(lista em Anexo a este comunicado), conforme a situação específica de cada 

candidato (lotação ou exercício, bem como categoria na qual concorre). 

 Para facilitar o preenchimento destes formulários, junto com este 

Comunicado estarão sendo colocadas versões editáveis destes documentos, 

que deverão ser preenchidos, assinados, escaneados e mandados para os 

destinatários (Comissões Eleitorais Locais) apropriados. 

 A Comissão Eleitoral Central já está respondendo aos e-mails destinados 

a ela, através do consupcec@ifsp.edu.br , sanando dúvidas e apreciando 

sugestões, agradecendo de antemão por estas últimas. 

  

  

São Paulo, 23 de fevereiro de 2021 

 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL 

 

 

 

mailto:consupcec@ifsp.edu.br


ANEXO I ao COMUNICADO 4 DA CEC – Eleição para o Consup – 2021 

Emails das Comissões Eleitorais Locais e da Comissão Eleitoral Central 

 

CENTRAL consupcec@ifsp.edu.br 

REITORIA consupcel.RET@ifsp.edu.br 

ARARAQUARA consupcel.ARQ@ifsp.edu.br 

AVARÉ consupcel.AVR@ifsp.edu.br 

BARRETOS consupcel.BRT@ifsp.edu.br 

BIRIGUI consupcel.BRI@ifsp.edu.br 

BOITUVA consupcel.BTV@ifsp.edu.br 

BRAGANÇA PAULISTA consupcel.BRA@ifsp.edu.br 

CAMPINAS consupcel.CMP@ifsp.edu.br 

CAMPOS DO JORDÃO consupcel.CJO@ifsp.edu.br 

CAPIVARI consupcel.CPV@ifsp.edu.br 

CARAGUATATUBA consupcel.CAR@ifsp.edu.br 

CATANDUVA consupcel.CTD@ifsp.edu.br 

CUBATÃO consupcel.CBT@ifsp.edu.br 

GUARULHOS consupcel.GRU@ifsp.edu.br 

HORTOLÂNDIA consupcel.HTO@ifsp.edu.br 

ILHA SOLTEIRA consupcel.IST@ifsp.edu.br 

ITAPETININGA consupcel.ITP@ifsp.edu.br 

ITAQUAQUECETUBA consupcel.ITQ@ifsp.edu.br 

JACAREÍ consupcel.JCR@ifsp.edu.br 

JUNDIAÍ consupcel.JND@ifsp.edu.br 

MATÃO consupcel.MTO@ifsp.edu.br 

PIRACICABA consupcel.PRC@ifsp.edu.br 

PIRITUBA consupcel.PTB@ifsp.edu.br 

PRESIDENTE EPITÁCIO consupcel.PEP@ifsp.edu.br 

REGISTRO consupcel.RGT@ifsp.edu.br 

SALTO consupcel.SLT@ifsp.edu.br 

SÃO CARLOS consupcel.SCL@ifsp.edu.br 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA consupcel.SBV@ifsp.edu.br 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS consupcel.SJC@ifsp.edu.br 

SÃO MIGUEL PAULISTA consupcel.SMP@ifsp.edu.br 

SÃO PAULO consupcel.SPO@ifsp.edu.br 

SÃO ROQUE consupcel.SRQ@ifsp.edu.br 

SERTÃOZINHO consupcel.SRT@ifsp.edu.br 

SOROCABA consupcel.SOR@ifsp.edu.br 

SUZANO consupcel.SZN@ifsp.edu.br 

TUPÃ consupcel.TUP@ifsp.edu.br 

VOTUPORANGA consupcel.VTP@ifsp.edu.br 
 


