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COMUNICADO 
 

 
O Presidente da Comissão, designado pela Portaria Nº. 366, de 21/09/2012, do Diretor-Geral do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus de Alegre, considerando o 
disposto na resolução do Conselho Superior nº 54/2012 e nas Decisões Homologadas na reunião 
extraordinária realizada em 08 de outubro de 2012 informa a reabertura das inscrições para os 
candidatos à Comissão Eleitoral do Campus de Alegre, conforme as novas regras definidas pelo CS.  
 
Permanecem válidas as inscrições anteriores, podendo ser retirada a pedido do candidato. 
 
Divulga as alterações no Calendário Eleitoral: 
 
Novas datas para o Calendário Eleitoral, Anexo I da Resolução CS 54/2012, a saber: 
a) inscrição dos candidatos à Comissão Eleitoral – até o dia 11/10/2012; 
b) divulgação das inscrições – dia 15/10/2012; 
c) recursos sobre as candidaturas à Comissão Eleitoral – dia 16/10/2012; 
d) eleição da Comissão Eleitoral – 17/10/2012; 
e) divulgação do resultado da eleição da Comissão Eleitoral – 18/10/2012; 
f) recursos sobre o resultado da eleição da Comissão Eleitoral – 19/10/2012; 
g) nomeação da Comissão Eleitoral – 22/10/2012; 
h) eleição da Comissão Eleitoral Central – 26/10/2012; 
i) construção das regras eleitorais pela Comissão Eleitoral – 29 a 31/10/2012; 
j) divulgação das regras eleitorais – 01/11/2012; 
k) recursos sobre as regras eleitorais – 05 e 06/11/2012; 
l) divulgação final das regras eleitorais – 07/11/2012; 
m) inscrição dos candidatos a reitor e diretor-geral – 08/11/2012; 
n) divulgação dos candidatos a reitor e diretor-geral – 09/11/2012; 
o) recursos das candidaturas – 12 e 13/11/2012; 
p) análise dos recursos – 14 a 16/11/2012; 
q) divulgação final dos candidatos – 19/11/2012. 
 
As demais datas definidas no Calendário Eleitoral permanecem inalteradas. 
 
 
 

 

 

Janio Gloria de Oliveira 

Portaria Nº 366, 21 de setembro de 2012 
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