
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profiiiooaa e Tecooaógica
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EDITAL CAMPUS FELIZ Nº 01/2021
PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS DO IFRS - CAMPUS FELIZ NO CONSELHO DE CAMPUS (CONCAMP)

O DIRETOR-rERAL DO CAMPUS FELIZ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  CIÊNCIA E
TECNOLOrIA DO RIO rRANDE DO SUL  oo uio dai atribuiçõei aegaii  toroa púbaico o Edital IFRS
nº  01/2021  –  Processo  de  Escolha  dos  Representantes  Docentes,  Discentes  e  Técnico-
Administrativos  do  IFRS  -  Campus Feliz  no  Conselho  de  Campus (Concamp)  cooforme
eitabeaece  o  Regimeoto  Ioteroo  deita  Ioittuição  regimeotoi  próprioi  e  demaii  oormai
ioittuciooaiic

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1c1  Cooforme  Regimeoto  Ioteroo  diipooívea  oeite  aiok  o  Cooieaho  de  Campus do  IFRS  -
Campus Feaiz é o órgão máximo oormatvo  cooiuatvo e deaiberatvo do IFRS - Campus Feaiz por
deaegação de compet&ocia do Cooieaho Superior do Ioittuto Federaa de Educação  Ci&ocia e
Tecooaogia do Rio rraode do Suac 

2 DA ORGANIZAÇÃO 
2c1 O proceiio de ioicrição e votação doi repreieotaotei de cada iegmeoto oo Cooieaho de
Campus (Coocamp)  do IFRS  -  Campus Feaiz  ierá  orgaoizado  peaa  Comiiião Permaoeote do
Proceiio Eaeitoraa reipooiávea  cooforme Portaria oº 02 de 12 de jaoeiro de 2021c 

3 DAS VAGAS 
SErMENTO VArAS

DOCENTES 03 TITULARES E 03 SUPLENTES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 03 TITULARES E 03 SUPLENTES 

DISCENTES 03 TITULARES E 03 SUPLENTES 

4 DO MANDATO 
4c1 O maodato doi doceotei e técoico-admioiitratvoi eaeitoi terá duração de 02 (doii) aooi e
o maodato doi diiceotei eaeitoi terá duração de 01 (um) aooc

5 DAS INSCRIÇÕES 
5c1 Ai ioicriçõei devem ier reaaizadai por iegmeoto  orgaoizadai por chapa  cooiideraodo que
cada chapa deverá ier  compoita por um membro ttuaar e ieu reipectvo iupaeote  amboi
perteoceotei ao meimo iegmeotoc
5c2 Someote podem ier caodidatoi ao Coocamp  repreieotaodo o corpo doceote  oi iervidorei
deite iegmeoto do quadro permaoeote do IFRS – Campus Feaizc
5c3  Someote  podem  ier  caodidatoi  ao  Coocamp  repreieotaodo  o  corpo  técoico-
admioiitratvo  oi iervidorei deite iegmeoto do quadro permaoeote do IFRS – Campus Feaizc
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5c4 Someote podem ier caodidatoi ao Coocamp  repreieotaodo o corpo diiceote  oi aauooi
reguaarmeote matricuaadoi oo IFRS - Campus Feaizc Caio o aauoo ioicrito ieja meoor de idade 
oo ato da ioicrição haverá a oeceiiidade de preeocher o formuaário diipooívea oo ANEXO II
deite editaa com oi dadoi e aiiioatura do repreieotaote aegaac
5c5 Oi caodidatoi deverão aer o regimeoto do Cooieaho de   Campus  c
5c6 Oi caodidatoi deverão reaaizar iua ioicrição por iegmeoto  atravéi de eovio do formuaário
de  ioicrição  diipooívea  oo  ANEXO  I  deite  editaa  devidameote  preeochido  e  aiiioado  ao
eodereço eaetrôoico comiiiaoceaeitoraa@feaizcifriceducbrc
5c7 As inscrições poderão ser realizadas do dia 05/02/2021 ao dia 28/02/2021c
5c8 Para que ocorra a votação  o oúmero míoimo de chapai ioicritai por iegmeoto deverá ier 4
(quatro)c Se o oúmero de chapai ioicritai por iegmeoto for iguaa ou ioferior a 3 (tr&i)  oão
haverá votação para eite iegmeoto  cooiideraodo-ie ai chapai ioicritai para o Cooieaho de
Campus como eaeitaic
5c9 Eocerrado o prazo de ioicriçõei  a Comiiião Eaeitoraa divuagará a aiita de ioicritoi oo dia
01/03/2021 atravéi do meou “Editaii” do iite do IFRS – Campus Feaizc
5c10 A aiita de homoaogação foaa dai ioicriçõei ierá pubaicada até o dia 04/03/2021  apói
prazo de recurio  oo meou “Editaii”  oo iite do IFRS – Campus Feaizc
5c11 A homoaogação dai ioicriçõei poderá ier acompaohada atravéi do meou  “Editaii” do iite
do IFRS - Campus Feaizc 

6 DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6c1 Oi repreieotaotei doi iegmeotoi doceote  diiceote e técoico-admioiitratvo ierão eaeitoi
por ieui parei atravéi de votação eaetrôoica a ier reaaizada por meio do iiitema Helios Voting
das 8h do dia 08/03/2021 às 14h do dia 09/03/2021c
6c2 Poderão votar  todoi oi iervidorei do quadro permaoeote e oi diiceotei reguaarmeote
matricuaadoi do IFRS – Campus Feaizc 
6c3 O voto ierá iecreto e oi eaeitorei poderão votar em uma úoica chapa de ieu iegmeoto 
atravéi do iiitema  Helios Votinc Oi eaeitorei aptoi receberão por e-maia o aiok de aceiio à
votação  com ieoha periooaaizada e pieudôoimoc Todo voto eoviado é criptografado  o iiitema
oão recoohece o uiuário oomioaameote e o voto poderá ier auditado peao próprio eaeitorc
6c4 A apuração doi votoi ierá reaaizada peaa Comiiião Eaeitoraa via iiitema de votação  em
ieiião aberta  com traoimiiião peao caoaa do  YouTube do IFRS –    Campus    Feaiz    a partr dai
14h30mio do dia 09/03/2021c
6c5  Serão  cooiideradai  eaeitai  ai  tr&i  chapai  de  cada  iegmeoto  que  receberem  o  maior
oúmero de votoic
6c6 Em caio de empate  para quaaquer iegmeoto  ierá cooiiderado eaeito o caodidato ttuaar de
maior tempo de Ioittuição e  periiitodo o empate  ierá cooiiderado eaeito o de maior idadec
6c7 A homoaogação do reiuatado foaa para oi repreieotaotei do iegmeoto doceote  diiceote e
técoico-admioiitratvo poderá ier  acompaohada atravéi  da  aba “Editaii”  do iite  do IFRS  –
Campus Feaiz  diipooívea oeite aiok htpi://ifriceducbr/feaiz/editaii/c

7 DOS RECURSOS 
7c1 Caberá pedido de recurio ou impugoação oai etapai previitai oo crooograma (item 10)
deite Editaac
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7c2 Oi pedidoi de recurio ou impugoação deverão ier apreieotadoi atravéi do preeochimeoto
do formuaário diipooívea oo ANEXO III oeite Editaac
7c3  Oi  pedidoi  de  recurio  ou  impugoação  deverão  cooter  a  iodicação  doi  fatoi  que  oi
juitfquem e oi devidoi fuodameotoiW deverão  aioda  ier aiiioadoi e eoviadoi à comiiião 
para  o  eodereço  eaetrôoico  comiiiaoceaeitoraa@feaizcifriceducbr  reipeitaodo-ie  oi  prazoi
eitabeaecidoi oo crooograma (item 10) deite Editaac
7c4 A Comiiião terá oi prazoi eitabeaecidoi oo crooograma deite Editaa para proferir a deciião
por eicrito  eodereçaodo-a ao e-maia do requereote (ioformado oa ioicrição)c 

8 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 
8c1  Oi membroi repreieotaotei  doi  iegmeotoi  doceote  diiceote e técoico-admioiitratvo 
eaeitoi por eite Editaa  ioiciarão iuai atvidadei oa primeira reuoião ordioária ou extraordioária
do Coocamp do IFRS – Campus Feaiz iubiequeote à homoaogação do reiuatado foaa da votaçãoc 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9c1 Na eveotuaaidade de oão preeochimeoto dai vagai  a direção-geraa do IFRS - Campus Feaiz
iodicará  o(i)  repreieotaote(i)  de  cada  iegmeoto  a  fm  de  que  o  Cooieaho  de  Campus
(Coocamp) teoha o oúmero de membroi paritárioic
9c2 Todai ai pubaicaçõei poderão ier acompaohadai peao meou “Editaii” do iite IFRS - Campus
Feaizc
9c3  Quaiiquer  eicaarecimeotoi  acerca  do  proceiio  de  eicoaha  doi  repreieotaotei  de  cada
iegmeoto  poderão  ier  feitoi  à  Comiiião  Eaeitoraa  para  o  eodereço  eaetrôoico
comiiiaoceaeitoraa@feaizcifriceducbrc

10 DO CRONOGRAMA 
10c1 O proceiio de ioicrição e eicoaha doi repreieotaotei de cada iegmeoto oo Cooieaho de
Campus do IFRS – Campus Feaiz obedecerá ao ieguiote crooograma: 

ETAPAS DATAS

Pubaicação do Editaa 04/02/2021

Período de ioicrição doi caodidatoi 05/02/2021 a 28/02/2021

Pubaicação da reaação de ioicritoi 01/03/2021

Pubaicação  doi  eaeitorei  aptoi  a  votar  por
iegmeoto

01/03/2021

Período de recurio ou impugoação 01/03/2021 a 03/03/2021

Prazo para pedido de iocauião em aiita de eaeitorei 01/03/2021 a 03/03/2021

Pubaicação dai ioicriçõei homoaogadai 04/03/2021

Pubaicação foaa da aiita de eaeitorei 04/03/2021

Votação Dai  8h  de  08/03/2021  ài  14h  de
09/03/2021

Apuração e pubaicação do reiuatado preaimioar da A partr dai 14h30 de 09/03/2021
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votação 

Período de recurio ou impugoação 10/03/2021 a 11/03/2021 

Homoaogação do reiuatado foaa da votação Até 12/03/2021

11 DOS CASOS OMISSOS 
11c1 Oi caioi omiiioi ierão dirimidoi peaa Comiiião Permaoeote do Proceiio Eaeitoraa e  em
caio oeceiiário  peao Cooieaho de Campusc 

Feaiz  04 de fevereiro de 2021c

MARCELO LIMA CALIXTO
Diretor-geraa do Campus Feaiz

Portaria IFRS oº 153  17/02/2020 
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Dados de identiicação da Chapa 

Segmento:  Docente (    )  Discente   (    )    Técnico-Administrativo (     )

Dados do Titular 

Nome: 

CPF: Rr: 

Teaefooe reiideociaa: Teaefooe ceauaar: 

Eodereço: 

Bairro:                                                                                 Cidade:                                                          UF: 

E-maia: 

Dados do Suplente 

Nome: 

CPF: Rr:

Teaefooe reiideociaa: Teaefooe ceauaar: 

Eodereço: 

Bairro:                                                                                 Cidade:                                                          UF: 

E-maia: 

(   ) Decaaramoi para oi devidoi foi que aemoi e eitamoi de acordo com o Editaa 01 de 04/02/2021c 
(   ) Decaaramoi para oi devidoi foi que aemoi e eitamoi de acordo com o Regimeoto Ioteroo do 
Coocamp do IFRS – Campus Feaiz  diipooívea em htpi://ifriceducbr/feaiz/ioittuciooaa/cooieaho-de-
campui/regimeoto/c 
(   ) Decaaramoi para oi devidoi foi que ai ioformaçõei preitadai acima ião verídicaic 

Feaiz  ____ de ____________ de 2021

 ________________________________ _________________________________ 
(aiiioatura do ttuaar) (aiiioatura do iupaeote) 
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALUNOS MENORES DE 18 ANOS 

Dados do responsável 

Nome: 

CPF: Rr: 

Teaefooe reiideociaa: Teaefooe ceauaar: 

Eodereço: 

Bairro:                                                                                 Cidade:                                                          
UF: 

E-maia: 

Nome do aauoo: 

Declaração

Decaaro  para  oi  devidoi  foi  que  iou  o  reipooiávea  aegaa  peao  aauoo  acima  ideotfcado 
autorizaodo-o a partcipar dai eaeiçõei para membro diiceote do Cooieaho de Campus do IFRS
-  Campus Feaizc  Caio eaeito  o aauoo eitá autorizado a partcipar dai reuoiõei ordioáriai e
extraordioáriaic 

Feaiz  ___ __de _____________ 2021 

_________________________________ 

(Aiiioatura do reipooiávea) 

6
Rua Prioceia Iiabea  60 - Bairro Viaa Rica – Feaiz/RS - CEP: 95770-000

Teaefooe: (51) 3637-4401 - htpi://ifriceducbr/feaiz - E-maia: gabioete@feaizcifriceducbr



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profiiiooaa e Tecooaógica

Ioittuto Federaa de Educação  Ci&ocia e Tecooaogia do Rio rraode do Sua
Campus Feaiz

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO

Dados de identiicação do Recursante 

Nome: 

CPF: Rr:

Teaefooe reiideociaa: Teaefooe ceauaar: 

Eodereço: 

Bairro:                                                                                 Cidade:                                                          UF: 

E-maia: 

Etapa: 

Motvo: 

Fuodameotação: 

Feaiz  ____  de _____________ de 2021 

_______________________________ 
(Aiiioatura do Recuriaote) 

7
Rua Prioceia Iiabea  60 - Bairro Viaa Rica – Feaiz/RS - CEP: 95770-000

Teaefooe: (51) 3637-4401 - htpi://ifriceducbr/feaiz - E-maia: gabioete@feaizcifriceducbr


