COMUNICADO 04 às Comissões Eleitorais Locais
GT para acompanhamento dos processos eleitorais

Composição e recomposição da Comissão Eleitoral Central
Depois da reunião de segunda, 17/08, em que foram retiradas dúvidas
iniciais com as Comissões Eleitorais Locais e escolhidos os componentes da
Comissão Eleitoral Central, os nomes dos componentes de todas estas
Comissões foram ratificados pelo Consup, em reunião extraordinária ocorrida em
18/08. Os dados específicos para as Resoluções são aqueles publicados no site
em 15/08, com a adição de três titulares nos câmpus que faltavam componentes,
completando os 327 titulares das Comissões Locais.
Antes da fase de inscrição dos candidatos haverá publicação de
retificação destas listas. As Resoluções que ainda não estão no site, por conta
de trâmites internos, serão colocadas, nos próximos dias, no espaço já reservado
para notícias e documentos sobre as eleições de 2020 do IFSP. Com relação às
compensações pelos trabalhos feitos nas Comissões Locais e Comissão Central
haverá uma comunicação da DGP ou Gabinete da Reitoria para os câmpus.
Orientações para as Comissões Eleitorais Locais
Na reunião de 17/08 as Comissões Eleitorais Locais foram orientadas a
formarem grupos no Whatsapp ou no Telegram, para agilizar as comunicações,
e num primeiro momento, adicionar algum componente deste GT de
acompanhamento das eleições, para facilitar retirada de dúvidas e garantir
recebimento de comunicados rapidamente. Qualquer componente do GT deverá
sair dos grupos de Comissões Locais em que estiver adicionado antes da fase
de inscrição de candidatos, para Reitor e para Diretores-Gerais. Essa adição é
optativa, dependendo do entendimento de cada Comissão Local.
Cada Comissão Local deve reunir-se para indicação de Presidente e
Secretário até 01/09. A existência de postos de Vice-Presidente e de 2.
Secretário é optativa, dependendo de cada Comissão Local. Os nomes
escolhidos devem ser encaminhados para o email, gt.eleicoes2020@ifsp.edu.br,
para emissão de Portaria conjunta, contendo os nomes destes cargos para todos
os câmpus e também para a Reitoria do IFSP.
Primeiros passos na atuação da Comissão Eleitoral Central
Na primeira reunião entre este GT e a Comissão Eleitoral Central os
titulares da mesma isolaram-se numa sala virtual e elegeram seu Presidente e
Secretário, optando também por indicarem Vice-Presidente e 2. Secretário. Os
nomes eleitos foram divulgados em notícia no banner sobre eleições do site do
IFSP, disponível em https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/17ultimas-noticias/1712-comissao-eleitoral-central-realiza-primeira-reuniao
Nesta mesma reunião foi dado o prazo até 26/08 para que componentes
da Comissão Eleitoral Central que figurem como suplentes desta e titulares ou

suplentes das Comissões Eleitorais Locais escolham uma das duas posições
(conforme orientação do Conselho Superior, na reunião de 18/08). No mesmo
dia 26/08 será chamada reunião dos titulares dos segmentos das Comissões
Locais em que haja vagas, para recomposição da Comissão Eleitoral Central,
reunião esta que deverá ocorrer em 28/08, em horário a ser marcado.
A Comissão Eleitoral Central já começou a trabalhar com os Códigos
Eleitorais, que deverão, proximamente, ser apresentados ao Consup, para
aprovação.
Este GT continua à disposição das diversas Comissões, e da comunidade
em geral, para esclarecimentos que se fizerem necessários.
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