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RETIFICAÇÃO AO EDITAL CAMPUS RESTINGA Nº 042/2018

Onde se lê:

5. CRONOGRAMA

EVENTO DATA/HORÁRIO LOCAL

Publicação do Edital 22/10/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/ 

Período de inscrições e indicações
de fiscais

23/10/2018 à
30/10/2018

9 h às 17 h

Sala 116 – Bloco 1

Sala 115 – Bloco 1

Divulgação dos inscritos 31/10/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Período para interposição de 
recursos das inscrições

01/11/2018

8 h às 21 h

c  omissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br  

Homologação das inscrições 05/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Votação 12/11/2018

9 h às 21 h

Sala 118 – Bloco 1

Apuração 13/11/2018 às 9 h Sala 118 – Bloco 1

Divulgação dos eleitos 14/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Período de interposição de recursos 
do resultado da apuração dos votos

19/11/2018

8 h às 21 h

c  omissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br  

Análise dos recursos 20/11/2018

Divulgação do resultado dos recursos 21/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Homologação do resultado da 
eleição

22/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/
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Leia-se:

5. CRONOGRAMA:

EVENTO DATA/HORÁRIO LOCAL

Publicação do Edital 22/10/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/ 

Período de inscrições 23/10/2018 à
30/10/2018

9 h às 17 h

Sala 116 – Bloco 1

Sala 115 – Bloco 1

Ou pelo Formulário de Inscrição no 
seguinte link:

https://goo.gl/forms/WbEpUkcOiV7kzikV2     

Divulgação dos inscritos 31/10/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Período para interposição de 
recursos das inscrições

01/11/2018

8 h às 21 h

c  omissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br  

Homologação das inscrições 05/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Votação 12/11/2018

9 h às 21 h

Sala 118 – Bloco 1

Apuração 13/11/2018 às 9 h Sala 118 – Bloco 1

Divulgação dos eleitos 14/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Período de interposição de 
recursos do resultado da 
apuração dos votos

19/11/2018

8 h às 21 h

c  omissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br   

Análise dos recursos 20/11/2018

Divulgação do resultado dos 
recursos

21/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/

Homologação do resultado da 
eleição

22/11/2018 https://ifrs.edu.br/restinga/



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Restinga

Rua Alberto Hoffmann, 285 – Res�nga – Porto Alegre/RS – CEP 91.791-508

Telefone: (51) 3247.8400 – www.restinga.ifrs.edu.br – E-mail: gabinete@restinga.ifrs.edu.br

Onde se lê: 

6.1  As  inscrições  deverão  ser  realizadas  por  segmento,  de  forma  independente,
através do preenchimento de formulário específico (ANEXO I), entregue e protocolado
na Comissão Eleitoral, de acordo com o cronograma deste Edital.

Leia-se:

6.1  As  inscrições  deverão  ser  realizadas  por  segmento,  de  forma  independente,
através do preenchimento de formulário específico (ANEXO I), entregue e protocolado
na Comissão Eleitoral,  de 23/10/2018 até 30/10/2018 das 9h (nove horas) às 17h
(dezessete horas), ou através do preenchimento do Formulário de Inscrição  (Google
Docs) no seguinte  link:  https://goo.gl/forms/WbEpUkcOiV7kzikV2     , da 0h (zero hora)
do dia 23/10/2018 até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do
dia 30/10/2018, conforme cronograma deste Edital.

6.1.1  O interessado  deverá  utilizar  seu  e-mail  institucional  para  preenchimento  do
formulário de inscrição.

6.1.2 Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório.

6.1.3 O interessado poderá enviar o formulário apenas uma única vez.

6.1.4  Inscrições  recebidas  fora  do  prazo  estipulado  no  item  6.1  não  serão
homologadas.

Onde se lê:

6.3  A  interposição  de  recursos  das  inscrições  deverá  ser  feita  através  do
preenchimento de formulário específico (ANEXO II), digitalizado e enviado para e-mail
comissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br     , de acordo com o cronograma deste Edital.

Leia-se:

6.3  A  interposição  de  recursos  das  inscrições  deverá  ser  feita  através  do
preenchimento de formulário específico (ANEXO II), digitalizado e enviado para e-mail
comissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br     , de acordo com o cronograma deste Edital.

6.3.1 O interessado deverá utilizar seu e-mail institucional para envio do formulário de
recurso.

Onde se lê:

8.5 A interposição de recursos ao resultado da apuração dos votos deverá ser feita
através do preenchimento de formulário específico (ANEXO II), digitalizado e enviado
para  e-mail  comissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br,  de  acordo  com  o  cronograma
deste Edital.
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Leia-se:

8.5 A interposição de recursos ao resultado da apuração dos votos deverá ser feita
através do preenchimento de formulário específico (ANEXO II), digitalizado e enviado
para  e-mail  comissao.eleitoral@restinga.ifrs.edu.br      de  acordo  com  o  cronograma
deste Edital.

8.5.1 O interessado deverá utilizar seu e-mail institucional para envio do formulário de
recurso.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2018.

_______________________________________

Gleison Samuel do Nascimento

Diretor-Geral do Campus Restinga do IFRS 

Portaria IFRS nº 317/2016 

(O documento assinado consta no Gabinete do Diretor-Geral)


