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EDITAL CONCAMP Nº 03/2020 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DO SEGMENTO DOCENTE 

 

O Presidente do Conselho do Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONVOCA os servidores docentes para Assembleia a ser realizada no dia 25 de agosto de 2020 
(terça-feira), às 16h, via webconferência, pela plataforma Google Meet, com a seguinte ordem do 
dia: 

1. Escolha de um membro do segmento docente para compor o Conselho do Campus Bento 
Gonçalves do IFRS, a fim de ocupar a vaga de 3º suplente, remanescente do processo regido pelo 
Edital nº 01/2020, da Comissão Eleitoral Permanente, para mandato de dois anos, referente ao bi-
ênio 2020-2022. 

ORIENTAÇÕES: 

a) Poderão se candidatar docentes do quadro permanente do Campus Bento Gonçalves, em 
efetivo exercício no referido campus; 

b) A escolha acontecerá por meio da iniciativa voluntária de servidores interessados em ocu-
par a vaga, os quais deverão fazer sua inscrição pelo chat da plataforma e, quando chamados, de-
verão manifestar-se pelo microfone, preferencialmente com a câmera aberta; 

c) Se houver mais de um candidato, será realizada uma votação por formulário eletrônico, a 
ser disponibilizado durante a assembleia; 

d) Não havendo candidatos voluntários, será realizado um sorteio virtual, pelo site 
https://www.sortear.net/, entre todos os docentes do campus, que não estejam impedidos regimen-
talmente de assumir a vaga; 

e) A assembleia será conduzida pelo Presidente do Conselho do Campus; 

f) O link da sala virtual é  meet.google.com/tej-qiqc-xck 

g) Será permitido o acesso à sala somente com LOGIN PESSOAL do e-mail institucional;  

 h) Casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Conselho do Campus.                       
    

               Bento Gonçalves, 21 de agosto de 2020.

                                
Rodrigo Otávio Câmara Monteiro 

Presidente do Conselho do Campus 


