
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INST ITUTO FEDE RAL D E ED UCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D E SÃO PAULO 

CÂMPUS MATÃO 

EDITAL N º 711, D E 05 DE OUTRUBRO D E 2016 

ELEIÇÃO SUPLENTES CONCAM IFSP MA.TÃO 

O DIRl ~TOR-C LR,\L DO 1 STITUTO l·LDER,\L D I ~ LDL'C. \ C;.\o, CI(·: C L\ 

E TEC íO LOCL\ DI ·: s ,\ O P1\L'J.O -Câmpus i\ latão, com base na Resolução '" 45/20 15. de 15 

de julho de 20 15, rorna público o presente ! ·:ditai , referente ao processo de eleição de membros para 

complementação do quadro rcpresentatiYo do CO S l ~LI 10 D I·: C1\l\ fP llS cio 11 :sp l\ fatão. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1". Levando cm co nsideração o esgota mento to ta l ou parcial da lista de conselheiros suplentes 

do Conselho de C:âmpus latão (CO C \ 1) relacionado à eleição instituída pelo l ·:dira l nº 528 de 28 

de abril de 20 15, o presente 1 ~di tai tem por objetiYo estabelecer no rmas e procedimentos necessá rios 

à realização do processo ele tivo de membros para composição ela fila de represen rnnres suplentes cio 

Conselho de câ mpus para a unidade de l\ latão. 

A.rt. 2º . O C:omclho de c:impus é um órgão normatin>, consultiYo e delibcratini no âmbito de cada 

câmpus. O CO C.\ l\ f, di spõe de diretrizes de funcionam ento, o rganização e competências gerais 

definidas po r regimento específi co. 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 3º . O processo de eleição dos m embros do Conselho de câmpus i\larào scrá coordenado por 

Corn.issão 1 ] eiroral designada por portaria, composta po r dois represen rnnres de cada segmento 

(docente, técnico-admin.isrrari,·o e discente). 

§1º. Os membros da Comissão 1 -:lei torai e subcomissôes poderão ser dispensados de suas ati,·idades 

normais no período que durar o processo clcirornl, mediante solicitação cio presidente da Comissão 

1 -:Ieiroral ao respecti,·o Diretor-C era! do câmpus. 
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§2º. Competirá à Comissão Eleitoral conduzir todo o processo eletivo, inclusive: 

a. Divulgar o processo eleitoral, no âmbito do câmpus; 

b. Propiciar a inscrição dos candidatos; 

c. Homologar as candidaturas inscritas; 

d. Providenciar a lista de votação; 

e. Confeccionar as cédulas de votação; 

f. Providenciar as listas de votação, contendo os nomes dos eleitores aptos a votar; 

g. Determinar os locais e horários de votação; 

h. Indicar os membros que participantes da mesa de votação e apuração; 

i. Realizar a apuração dos votos; 

j. Lavrar ata circunstanciada c~a votação e da apuração de votos; 

k. Encaminhar os resultados ~a eleição ao Presidente do CONCAI\.1, para sua homologação; 

1. Demais atividades corrcspJfdentes ao processo eleitoral. 

1 

1 

1 

DA CONSTITUIÇÃO Dd CONSELHO DE CÂMPUS 

Art. 4º. Este Edital prevê a abertura de eleição para o preenchimento das vagas de suplentes do 

CONCAM IFSP Matão, asseguradas as particularidades de cada segmento. 

a. Discente: considerando ~e a posição nº 1 da fila está reservada à discente .Joclma Machado de 

Oliveira, já eleita no pleito regido pelo supracitado Edital n°528/15; 

b. Docente: para o segmen~o docente, considerando que a posição nº 1 da fila está reservada à 

docente Aline Lucia Baggio !\fontes, já eleita no supracitado pleito regido Edital nº 528/15; 

c. Técnico-administrativo: Suplentes para o segmento técnico-administrativo; 

§1º. Serão considerados suplentes todos os candidatos do segmento que obtiverem voto no pleito. 

§2º. A posição dos concorrentes será definida pelo maior número de ,·o tos, seguindo a ordem 

decrescente, assegurado o disposto no Art. 4° deste código. 
1 

Art. 5º. Todos membros eleitos serão designados por ato do Diretor-Geral, sendo vedada a atuação 

concomitante do mandato e Ide cargo de confiança na estrutura administrativa do 1 FSP, conforme 

artigo 23º, in~iso 1 da Rcsolulão 45/2015. 

Parágrafo Unico. Ocorrendo afastamento definitivo de qualquer membro titular, assumirá seu 
1 

suplente na forma definida pc o Regimento do órgão. 
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DO MANDATO 

Art. 6º. O mandato para o qual os suplentes serão escollúdos será referente ao biênio 2016-2017. 

DA INSCRIÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Art. 7º. Os candidatos aos cargos de conselheiros suplentes, deverão requerer registro de candidatura 

perante a Comissão Eleitoral, conforme cronograma previsto neste Código. 

§1º. O pedido de registro implicará na concordância tácita do candidato em concorrer ao pleito nas 

condições estabelecidas neste Código. 

§2º. O registro das candidaturas será requerido individualmente pelo candidato, através de envio da 

.ficha de i11scr!rão (ANEXO 1) para o email }J/1'1'fJllO.ffo.11ilo(iiJ.(úp.ed11.IJ1; durante o período de 07 a 14 de 

outubro de 2016. 

Art. 8º. Ao término do período de inscrições, a Comissão Eleitoral do câmpus, homologará as 

candidaturas e publicará a lista oficial dos concorrentes, por segmento representativo, em ordem 

alfabética, para a ciência dos interessados. 

§1º. Em caso de indeferimento do registro da candidatura, o interessado poderá interpor recurso por 

escrito à Comissão Eleitoral Local, apresentando suas razões de fato e de direito, obedecido o prazo 

de 24 horas, após a publicação da lista oficial. 

DOS REQUISITOS DA CANDIDATURA 

Art. 9°. Poderão se candidatar às vagas de suplentes do CONCAl\I, na condição de representantes 

dos servidores do Instituto, aqueles que preencham os seguintes requisitos: 

a. Ser servidor efetivo, em estágio probatório ou não, docente ou técnico-administrativo do quadro 

ativo permanente e em efetivo exercício no Câmpus Matão do IFSP; 

b. Não estar afastado por nenhuma das licenças previstas no Art. 81 da Lei Nº 8.112/90 ou cm 

nenhum dos afastamentos tratados no Capítulo 5 da Lei Nº 8.112/90; 

c. Não ter recebido as penalidades previstas no Art. 127 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

após instauração de procedimento de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, nos 

últimos 05 anos; 

d. Não se encontrar em processo de aposentadoria; 

e. Não ser membro da Comissão Eleitoral do Conselho de Câmpus Matào; 
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f. ão ser ocupante de cargo cm com1ssao, fu nção gra ti fi cada (C: Ds, 1:c;s l' 1:c:Cs) ou qualquer 

cargo/ função de che fia ou assessoramento de confiança sem gratificação. ai nda tiut· eleito por seus 

pares. 

Art. 10. Poderão se candidatar às , ·agas de suplentes do CO IC,\ 1\ 1 na condição de representan tes 

dos discentes, aqueles que preencham os seguintes rec.1uisiros: 

a. ser aluno regularmente matriculado no câmpus. cm cursos de educação básica. graduação ou pós-

g raduação: 

b. nào pres tar seLTiços a empresas terceirizadas ttuc atuam no câmpus; 

c. não ser docente substitu to no câ mpus : 

d . nào estar suspenso das aubs na data da inscrição: 

e. não estar respondendo a processo disciplinar. 

Art. 11. Os candidatos que obtiYerem ,·otos no processo eleitoral passarão a compor, segundo a 

ordem decrescente de Yotos, a lista de suplentes elo CO C\1\1 11-'SP i\latão. conse1Tando as 

obsc1Taçõcs do .\rt. 4°. deste Edital, para que sejam feitas subsrituiçôes na represrnrnção de seu 

segmento cm caso de necessidade. 

DOS ELEITORES 

Art. 12. :erão elei tores ap tos ao ,·oro para representantes do C01 C.\i\ I os 111regranrcs dos rrcs 

segmentos. 

a. Discentes regularmente matriculados no 1 FSP nos cursos de educação básica, graduação e pós

g raduação do câmpus. 

b. Docentes cfcti,·os do c.1ua<lro ati,·o permanente do câmpus , cm estágio probatório ou não: 

c. Técnico-administrativos cfctin)s <lo quad ro atiYo permanente do câmpus, cm estágio probatório 

ou não; 

Art. 13 . Cada eleitor poderá ,·otar no scgmcnro a que csri,·cr Yinculado . 

Art. 14. O Yoto é fa culra ti,·o e secreto. não sendo permitido o ,·oro dado por intermédio de 

procuradores. 

DA CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 15. 1\ s atividades de diH dgação das canc.Lidaturas serão ele respo nsabil idade dos candidaros. 

Art. 16. Cada ca ndidato terá direito, à di,·ulgaçào de um único ca rtaz cm local d isponibi lizado pela 

comissão el eitoral, cuj o tamanho não excederá o fo rmaro 1\ -3. 
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§1º . . \ definição da localização dos murai s para <li\·ulgação do material cabed à Din:ção-C;cra l do 

Câmpus 1\ farão, Yia Conussão 1 ~ leirora l , assegurada a igualdade de o rganização e \·isibilidadc de todos 

os cartazes. 

Art. 17. Qualc1uer dano ao patri mônio do Câmpus f\ fatão dccorrc:n tc: da din1lgação das candidaturas 

será comunicado ao candidato, que dc\·crá arca r com os custos de reparo. 

Art. 18. 1-'ica proibida a distribuição e/ ou \Ticulação de propaganda política no dia da eleição. 

Art. 19. Os cand.idaros poderão \·isitar os seto res do câmpus. desde tjlll' não prejudiquem suas 

ati\·idades. 

DAS MESAS RECEPTORAS 

Art. 20. Será constituída l\fesa Receptora de Votos, de:;ginada pelos f\Jcmbros da CoTTiissão 1 ~lcitora l. 

§1". 1\ f\ [esa Receptora fu ncionará nos locais e ho rários designados pc:la Comissão l ·'. lc ito ra l. 

§2º. 1\ f\ [csa Receptora ficará cm local de fácil acesso e \"isibilidade do público, mante ndo ao seu lado 

cabine inde\·assá,·cl , onde os eleitores assinalarão sua preferência na cédula. 

Art. 21. 1 ntegrarão a l\ksa Receptora um presidenre. um mesário, um secretário, bem como seus 

respecti\·os suplenres. O presidente poderá com·ocar qualquer eleito r para garanrir sua composição. 

§1º. l\:ão poderão ser nomeados para a l\lcsa Receptora os can<lidatos, seus parentes, cônjuges e 

fi scais in<licados pelos can<lidatos. 

§2º . O s componentes das !\lesas Receptoras serão dispensados de suas atiYidades normais no 1 FSP 

C:âmpus f\ fatão, no d.ia e ho ra tiue lhes forem designados, sendo-lhes atribu ídas foicas cm caso de 

ausência ou abandono dos trabalhos. 

Art. 22. ,\ o presidente da f\fcsa Receptora incumbe: 

a. acompanhar o processo de \'atação; 

b. dirimir, imcdiaramenre, rodas as di ticuldades ou dú\·1das que ocorrerem: 

c. manrer a ordem; 

d. comunicar ao Diretor-Geral <lo Câmpus l\fatão a ocorren cta de irrcgula ridacks cuia rnlução 

depender des te; 

e. rubricar as cédulas o ficia is; 

f. anotar, ao final da ,·oração, o não comparecimento dos eleitores; 

g. presidir junto aos membros da Comissão l ·:leiroral a apuração dos \·ocos. 

Art. 23. ,\ o mesário incumbe: 
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a. identifica r o elei tor e colher sua assinatura na lista de ,·oração; 

b. rubrica r as cédulas o ficiais: 

e. auxiliar o presidente e executar as tarefas que este lhes determinar. 

Art. 24. :\ o secretá rio incumbe: 

a. laH ar a ara da eleição: 

b. auxiliar o presidente e o mesá rio para a manutenção da boa ordem dos traba lhos. 

DA CÉDULA ELEITORAL 

Art. 25 . . \ s cédulas eleitorais de cada um e.los segm entos serão di ferentes enrre si. 

Art. 26. os três tipos de cédulas c.le,·erão constar os nom es dos candidatos cm ordem alfabética e a 

quadrícula destinada para que o eleitor manifeste sua preferência. 

Art. 27. 1\ s cédulas de voração serão con fcccionadas pela Comissão 1 ·:J citoral. 

DO MATERIAL DE VOTAÇ4 0 

Art. 28. ,\ Comissão 1 ~lei tora! proYidenciará, até 30 minutos antes do início da ,·oração. o seguinte 

material: 

a. relação de eleitores habilitados na forma do .\rr. 12. deste código e de seus incisos: 

b. urnas ,·azias, con1 identificação do segmento discente, docente, técnico-administrariYo, tiue serão 

lacradas pelo presidente da Comissão 1 ] eitoral e rubricadas por todos os componentes da 1\Icsa 

Receptora; 

c. cédulas oficiais; 

d. o utros materiais c.1ue forem ncccssários para o regular funcionamento de cada uma das mesas. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 29. Cada eleitor ,·ora rá cm seu câmpus. não sendo permitido o ,·oto por p rocuração. 

Art. 30. Cada elciror de,·erá assinalar um nome de candidato na cédula de ,·oração. 

Art. 31. 1:. ncerrada a ,·oração, caberá ao presidente da i\lcsa Receptora: 

a. ,·cdar as urnas, rubrica ndo-as juntamente com os demais membros da mesa: 

b. ordenar ao secretário tiue Jane a ata da eleição, fazendo constar: os nomes dos membros da i\ lesa 

Receptora e o número de eleitores que \'Otaram, bem como o dos ausentes. 
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c. 1\pós conferidos todos os detalhes acima, proceder cm espaço público e aberto à comunidade o 

início da apuração. 

DA APURAÇÃO 

Art. 32 . . \ apuração dos ,·o ms ocorrera após o encerramento da Yotação e sera feita pda propna 

Comissão Eleitoral ou o utros sen ·ido rcs designados por ela. 

Parágrafo Único. ;\ s urnas somcnre poderão ser abertas para apuração apús o horário determinado 

para o encerramento da eleição. 

Art. 33 . . \ o menos três n1en1bros da mesa de,-crão estar presentes ate o final do processo de 

apuração. 

Art. 34 . . \ s cédulas o fi ciais, à medida que fo rem sendo aberras. serão ex ibidas. examinadas e 

co ntabllizadas pelos membros da mesa, que adota rão o termo "cm branco" nos casos cm que 

nenhuma manifestação de voro existir na cédula. 

Art. 35. Serão considerados nulos os \'Otos assinalados cm cédulas que: 

a. não corresponderem às o fi ciais; 

b. não csti,·crem dc,-idamcnre autenticadas; 

c. conri,·erem expressões, frases ou sinais alheios à ,·o tação; 

d . hou,·cr a indicação de mais de um candidato. 

DOS RESULTADOS 

Art. 36. Concluída a contagem de \'Otos, os resultados serão to talizados e anunciados e. não havendo 

impugnação no prazo de 24 ho ras, o prcsidcn te da Comissão 1 ~ lei to rai proclamará o rcs ul rado final. 

Parágrafo único. Do resultado tina! caberá recurso, po r escri to, desde ( ] UC solicitado att' 24 horas de 

sua proclamação. 

Art. 37. \' encido o p razo recursai, o presidente da Comissão 1 ] cita ra! elaborará a lista dos eleitos e 

encaminhará ao Diretor-Geral do cámpus, para as prO\·idências necessárias. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38. 1 ~m rodos os casos cm que hou,·cr necessidade de desempate na apuração da ,·oração, serão 

util izados, pela ordem, os seguintes critérios aplicados, t1uando couber ao sq~mcn ro. 
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a. maio r rempo de sc1....-iço no ll ·" P, no caso dos seLTi<lorcs. e rcmpo <le marrícula no 11 :sp, no caso 

de discenrcs: 

b. l\laior idade. 

Art. 39. Os casos o tmssos neste Código serão rnlucionados pela Comissão l ·:leiroral, sah-o os 

decorrentes da incúria ou abuso de autoridade por parte dela, que serão submeti<los à ap reciação da 

Direção-C erni do Câmpus !\farão e, caso necessário, encaminhados à Reitoria do 11-'SP, para 

prO\·idências. 

Art. 40. 1 ~s te Código entra cm \·igor nesrn dara. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDE RAL O E ED UCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOG IA OE SÃO PAULO 

CÂMPUS MATÃO 

CRONOGRAMA ELEITORAL 

ELEIÇÃO SUPLENTES CONCAM MTO 2016-2017 

07 / 10 a 14/ 10 Inscrição (até às 23:59 do dia 14/ 1 O) 

17 /10 Publicação das candidaturas 

18/10 Apresentação de recursos d as candidaturas 

18/ 10 Resposta aos recursos e homologação das candidaturas 

19/10 a 25/10 Campanha eleitoral 

26/10 E leição e ap uração (das 9 às 2 1 h) 

26/ 10 Divulgação do resultado preliminar 

27/10 Prazo para apresentação de recurso 

31/ 10 Resposta aos recursos e proclamação dos eleitos 
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CANDIDATURA PARA COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO DE CÂMPUS DO IFSP - MA TÃO 

DOCE TI~ TÉC DISCl ·: t TI ~ 1 

Ol\IE COl\ IPLI ·:TO: ------- -----------------

RG: ------------ 0 1\T,\ 1)1 ·: . \SCl l\I I ~ TO: __ / __ / __ _ 

D .\T.\ O I ~ T GRl ~S ' O· O ll ·'SP: / / ---- ----- ----~ 
Declaro que estou ciente de todo o conteúdo e disposiçôes do Código 1-:leiroral, bem como das 
respo nsabilidades e competências <lo Conselho de Câmpus. 

_\ SSl1 ,\TL'IC\ 

1 Considera -se ingresso para os alunos, a dara de sua matrícula no Curso cm l1uc estuda. 

1 D \T,\ 1 

~------ -- --- --- ------------- --- -- -- --------- --------- ------- ------- -- ----- -- ----- --------- ---- ------- -------------- ---- ------ -- ---- --- -- -

PROTOCOLO DE I SC RIC) ,o DO Ci\ 0 11),\TO 

DXL\: 1 / / 1 RECEBIDO POR: 1 

1 ~nrregar este protocolo para o candidato no aro 
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