Caros professores, técnicos administrativos, discentes e comunidade externa da
Fatec “Prof. José Camargo” – Fatec Jales
Boa tarde,
Estamos iniciando o processo de votação para dois importantes segmentos em nossa
Instituição.
1. Eleição para compôr os membros da CPA – Comissão Permanente de Avaliação
que será composta por 11 membros, sendo:
- 5 docentes e 1 suplente;
- 1 discente e 1 suplente - alunos matriculados entre o 1º e 5º semestres de qualquer curso
da Intituição;
- 1 técnico administrativo e 1 suplente;
- 1 convidado da comunidade externa.
A nova comissão assumirá no primeiro dia letivo de 2019.
§1º Os representantes serão eleitos pelos seus pares em processo efetuado em única etapa,
os membros titulares serão os que obtiverem maior número de votos.
2. Eleição de um discente para a Congregação da Fatec Jales.
São elegíveis os alunos matriculados em qualquer dos cursos oferecidos pela Fatec Prof.
José Camargo, cursando entre o 2º e 4º semestres, que serão escolhidos pelos seus pares.
Incrições: de 19/11/2018 a 23/11/2018 das 8h às 12h e das 19h às 21h30min
27/11/2018 – Publicação da lista dos elegíveis e dos candidatos inaptos a participarem do
pleito.
28/11/2018 – Os candidatos considerados inaptos ao pleito poderão recorrer da decisão,
das 8h às 12h e das 19h às 21h30min, na Diretoria de Serviços Acadêmicos desta
Instituição, entregando a petição por escrito à Comissão Eleitoral responsável pelo pleito.
Votação: De 03/12/2018 a 07/12/2018 – das 8h às 12h e das 19h às 21h30min.
Apuração dos votos: 10/12/2018 pela Comissão Eleitoral e o resultado será enviado ao
Diretor da Instituição, no dia 10/12/2018

A comissão para as duas eleições está composta com os seguintes membros:
Carlos Alberto Gonçalves da Silva – Presidente
Jussara Maria Tresso Silva – Membro
Terezinha Gonçalves de Sá – Membro

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

