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REFERENTE AO EDITAL IFRS Nº 56/2019 
PROCESSO ELEITORAL CIS  - CAMPUS OSÓRIO 

 
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ELEITORAL PARA 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE SUPERVISÃO DA 
CARREIRA PCCTAE (CIS) 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, das 10 às 10:15 horas,                 
no Departamento de Tecnologia da Informação no bloco A do IFRS Campus Osório, foi              
realizada a reunião para constituição da Comissão Interna de Supervisão da Carreira            
PCCTAE - CIS do Campus Osório, conforme edital IFRS nº 56/219. Esta reunião             
ocorre em virtude do número de candidatos ser inferior ao estabelecido no referido             
edital. Compareceram: Augusto Weiand, Ana Paula Silva da Luz, Uady Rocha Sessim e             
Miguel Luiz. O presidente da Comissão Permanente de Processo Eleitoral (COPPE),           
Augusto Weiand coordenou a reunião, a qual iniciou-se relembrando sobre a não            
inscrição de candidatos para a CIS durante o prazo normal de inscrições, assim como,              
na assembléia realizada no dia 11/11/2019 às 11h no Auditório do bloco A do IFRS               
Osório. Após esta assembléia, o presidente da COPPE entrou em contato com a             
Coordenação da CIS Central para solicitar os encaminhamentos necessários, os quais           
sugeriram uma convocação ou convite para sortear os servidores elegíveis que irão            
constituir a Comissão. Fora então enviado um novo e-mail aos servidores para            
novamente solicitar espontaneamente a candidatura, com prazo final até a data e hora             
desta reunião. Manifestaram-se os servidores: Ana Paula Silva da Luz, Claudia Simone            
Cordeiro Pelissoli, Uady Rocha Sessim, Rossano Agliardi Desini (na condição de           
suplente), Gabriel Silveira Pereira (na condição de suplente) e Camila Vessozi da Silva             
(na condição de suplente). Deste modo o presidente da COPPE, considerando o número             
de candidaturas de acordo com o respectivo edital, deu por encerrada a reunião e              
proclamaram-se eleitos os supracitados. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a           
presente ata, que segue assinada pelo presidente da COPPE e pelos presentes. 

Osório, 14 de novembro de 2019. 

 

Augusto Weiand 
Presidente da COPPE (Portaria nº 238 - 19/11/2018) 

NOME ASSINATURA 
Ana Paula Silva da Luz  
Uady Rocha Sessim  
Miguel Luiz  
 

* a via original encontra-se assinada no gabinete da direção-geral 


