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I RETIFICAÇÃO DO EDITAL CAMPUS FARROUPILHA Nº 02/2021 

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO CAMPUS 
 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS FARROUPILHA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, nomeado pela Portaria 152/2020-IFRS, de 17 de 
fevereiro de 2020, DOU de 27 de fevereiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a I Retificação do Edital n° 02/2021 referente à Eleição para a composição do Conselho 
do Campus. 
 
No item 4. DAS INSCRIÇÕES 
 
Onde se lê: 
 
4.1 O período de inscrições será do dia 15/01/2021 a 20/01/2021. 
4.2 As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas por categorias, pelo link:  
https://docs.google.com/forms/d/11qhjYknAxxHwPQRoZ0psomhkvhOcHErXA9UxQBaQv-c/edit 
 
Leia-se: 
 
4.1 O período de inscrições será do dia 15/01/2021 a 22/01/2021. 
4.2 As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas por categorias, pelo link:  
https://docs.google.com/forms/d/11qhjYknAxxHwPQRoZ0psomhkvhOcHErXA9UxQBaQv-c/edit 
 

 

No item 6. DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

 

Onde se lê: 

 

6.1 A eleição ocorrerá no dia 27/01/2021 das 9h00min às 20h00, por meio eletrônico.  

6.1.1 O link para votação será divulgado previamente no site do Campus e no e-mail 

institucional. 

6.2 Os eleitores deverão registrar no formulário seu NOME COMPLETO, sem abreviações; 

MATRÍCULA e CPF; 

6.3 Votos não condizentes com as informações solicitadas serão anulados; 

6.4 Os eleitores votarão em apenas um candidato para o seu segmento; 

6.5 Na hipótese de igualdade de número de votos entre os candidatos do mesmo segmento terá 

preferência para fins de desempate: o candidato do segmento docente ou técnico administrativo 

que apresentar maior tempo de efetivo exercício no IFRS; 

https://docs.google.com/forms/d/11qhjYknAxxHwPQRoZ0psomhkvhOcHErXA9UxQBaQv-c/edit
https://docs.google.com/forms/d/11qhjYknAxxHwPQRoZ0psomhkvhOcHErXA9UxQBaQv-c/edit
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6.6 Os candidatos classificados em primeiro e segundo lugares, de cada um dos três segmentos, 
serão considerados titulares. Os candidatos classificados em terceiro e quarto lugares serão 
considerados suplentes; 
6.7 Os recursos deverão ser encaminhados ao Gabinete do Campus, pelo e-mail: 
gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br, conforme data prevista no cronograma deste edital através do 
Anexo 1. 
 
Leia-se: 
 
6.1 A eleição ocorrerá no dia 01/02/2021 das 9h00min às 20h00, por meio eletrônico.  

6.1.1 O link para votação será divulgado previamente no site do Campus e no e-mail 

institucional. 

6.2 Os eleitores deverão registrar no formulário seu NOME COMPLETO, sem abreviações; 

MATRÍCULA e CPF; 

6.3 Votos não condizentes com as informações solicitadas serão anulados; 

6.4 Os eleitores votarão em apenas um candidato para o seu segmento; 

6.5 Na hipótese de igualdade de número de votos entre os candidatos do mesmo segmento terá 

preferência para fins de desempate: o candidato do segmento docente ou técnico administrativo 

que apresentar maior tempo de efetivo exercício no IFRS; 

6.6 Os candidatos classificados em primeiro e segundo lugares, de cada um dos três segmentos, 
serão considerados titulares. Os candidatos classificados em terceiro e quarto lugares serão 
considerados suplentes; 
6.7 Os recursos deverão ser encaminhados ao Gabinete do Campus, pelo e-mail: 
gabinete@farroupilha.ifrs.edu.br, conforme data prevista no cronograma deste edital através do 
Anexo 1. 
 
 
No item 7. DO CRONOGRAMA 
 
Onde se lê: 
 

Período de Inscrições 15/01/2021 a 20/01/2021 

Publicação preliminar das inscrições 21/01/2021 

Prazo para recursos 22/01/2021 

Divulgação da homologação das inscrições 25/01/2021 

Votação 27/01/2021 

Divulgação preliminar dos resultados 28/01/2021 

Prazo para recursos 01/02/2021 

Homologação do resultado final 03/02/2021 
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Leia-se: 

 

Período de Inscrições 15/01/2021 a 22/01/2021 

Publicação preliminar das inscrições 25/01/2021 

Prazo para recursos 27/01/2021 

Divulgação da homologação das inscrições 28/01/2021 

Votação 01/02/2021 

Divulgação preliminar dos resultados 02/02/2021 

Prazo para recursos 03/02/2021 

Homologação do resultado final 04/02/2021 

 

 

Farroupilha, 20 de janeiro de 2021. 
 
 
 

LEANDRO LUMBIERI  
Diretor-Geral 

 
 
 


