
 
Ministério da Educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 
Campus de Alegre 

 

RETIFICAÇÃO N.º 1, DE 21 DE MAIO DE 2021  

REGULAMENTO DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO CAMPUS DE ALEGRE  

 

A COMISSÃO ELEITORAL PRELIMINAR, instituída por meio da Portaria DG n.º 
133, de 19 de maio de 2021, para conduzir a eleição da Comissão Eleitoral Local (CEL), a qual 
será responsável pela realização de eleição para reitor do Instituto Federal do Espírito Santo 
(Ifes) e diretor-geral do Campus de Alegre, resolve:  

I- Retificar o art. 7º, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Onde se lê: Art. 7º Poderão votar: III- alunos regularmente matriculados no Campus de Alegre; 
IV- servidores (docentes e técnicos administrativos) efetivos, ativos e lotados no Campus de 
Alegre. 

Leia-se: Art. 7º Poderão votar: 

I- alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, 
presenciais ou a distância do Campus de Alegre; 

II- servidores (docentes e técnicos administrativos) que compõem o Quadro de Pessoal Ativo 
Permanente do Ifes Campus de Alegre. 

§ 1º Não poderão votar: 

I- funcionários contratados por empresas de terceirização de serviços; 

II- ocupantes de cargos de direção sem vínculo permanente com a instituição; 

III- servidores com contrato por tempo determinado; 

IV- os servidores de outros órgãos da administração pública em exercício na unidade; 

V- o servidor afastado em licença sem vencimento; 

VI- professores voluntários; e 

VII- anistiados. 

§ 2º O servidor que exerce cargo técnico-administrativo e docente votará apenas em um 
segmento de sua escolha, a qual deverá ser informada à Comissão Eleitoral Preliminar por meio 
do e-mail cep.ale@ifes.edu.br até as 13 horas do dia 24 de maio de 2021. Na ausência de 
manifestação, será considerado apto a votar apenas no segmento cuja matrícula SIAPE for mais 
antiga. 

§ 3º O servidor que também é aluno votará em apenas um segmento de sua escolha, a qual 
deverá ser informada à Comissão Eleitoral Preliminar por meio do e-mail cep.ale@ifes.edu.br 
até as 13 horas do dia 24 de maio de 2021. Na ausência de manifestação, será considerado apto 
a votar apenas no segmento em que é servidor. 
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§ 4º O eleitor discente matriculado em mais de um curso deverá informar o curso escolhido à 
Comissão Eleitoral Preliminar por meio do e-mail cep.ale@ifes.edu.br até as 13 horas do dia 24 
de maio de 2021. Na ausência de manifestação,  será considerado apto a votar apenas no curso 
em que possuir matrícula mais recente.  

II- Retificar o inciso II do art. 9º, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: II- permanecendo o empate entre docentes ou entre técnico-administrativos, será 
considerado eleito o servidor com maior idade; e 

Leia-se: II- permanecendo o empate entre docentes ou entre técnicos administrativos, será 
considerado eleito o servidor com maior idade; e 

III – Retificar o art. 10, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: Art. 10 A eleição da CEL será realizada por meio do sistema de informática 

SIGEleição, disponível no endereço eletrônico https://sigeleicao.ifes.edu.br/sigeleicao/ 

Leia-se: Art. 10 A eleição da CEL será realizada no dia 28 de maio de 2021, das 7h às 16h, por 

meio do sistema de informática SIGEleição, disponível no endereço eletrônico 

https://sigeleicao.ifes.edu.br/sigeleicao/ (Redação dada por meio da Retificação n.º 1, de 21 de 

maio de 2021, do Regulamento da Eleição da Comissão Eleitoral Local do Campus de Alegre). 

IV - Retificar o art. 11, do cronograma, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê:  

ATIVIDADE DATA 

Inscrição das chapas de candidatos à CEL 24/5/2021 a 25/5/2021 

Publicação da lista de votantes 24/5/2021 

Recurso à lista de votantes 25/5/2021 

Publicação da lista de chapas 25/5/2021 

Recurso à lista de chapas 26/5/2021 
 

ATIVIDADE DATA  

Publicação da lista definitiva de votantes 26/5/2021 

Eleição da CEL 28/5/2021 

Publicação do resultado da eleição da CEL 28/5/2021 

Recurso ao resultado da eleição da CEL 31/5/2021 

Publicação do resultado final da eleição da CEL 1º/6/2021 

Emissão das portarias pela Diretoria-Geral do Campus de 
Alegre 

1º/6/2021 



3 
Rodovia BR-482 (Cachoeiro – Alegre), km 47 – distrito de Rive - 29500-000 – Alegre – ES 

28 3564-1818 

 

Leia-se:  

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrição das chapas de candidatos à 

CEL 

24/5/2021 e 

25/5/2021 

E-mail:  

cep.ale@ifes.edu.br 

Publicação da lista de votantes 24/5/2021 
Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

Recurso à lista de votantes 25/5/2021 E-mail:  

cep.ale@ifes.edu.br 

Publicação da lista de chapas 25/5/2021 Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

Recurso à lista de chapas 26/5/2021 E-mail:  

cep.ale@ifes.edu.br 

Publicação da lista definitiva de 

votantes 

26/5/2021 Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

Eleição da CEL 28/5/2021 https://sigeleicao.ifes.edu.br/sigeleicao/ 

Publicação do resultado da eleição da 

CEL 

28/5/2021 Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

Recurso ao resultado da eleição da 

CEL 

31/5/2021 E-mail:  

cep.ale@ifes.edu.br 

Publicação do resultado final da 

eleição da CEL 

1º/6/2021 Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

Emissão das portarias pela Diretoria-

Geral do Campus de Alegre 

1º/6/2021 GeDoc:  

http://gedoc.ifes.edu.br/ 

Publicação do resultado final da 

eleição da CEL 

1º/6/2021 Página eletrônica do Campus de Alegre:  

https://alegre.ifes.edu.br/ 

 

V – Retificar: 

Onde se lê:  

Art. 16 Os recursos contra a lista de chapas inscritas, assim como contra o resultado da eleição 
da CEL deverão ser enviados para o cep.ale@ifes.edu.br, em conformidade com o cronograma 
disposto no art. 11 deste regulamento. 
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Leia-se: Art. 17 Os recursos contra a lista de chapas inscritas, a lista de votantes e o resultado 

da eleição da CEL deverão ser fundamentados no formulário de recurso constante no Anexo III 

e enviados para o e-mail cep.ale@ifes.edu.br, nas datas definidas no cronograma disposto no 

art. 11 deste regulamento.  

VI- As demais disposições constantes do Regulamento da Eleição da Comissão Eleitoral Local do 
Campus de Alegre permanecem inalteradas.  

 

Comissão Eleitoral Preliminar 

Portaria DG n.º 133, de 19 de maio de 2021 
 
 
 

 
 

 

 


