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COMUNICADO 02
Resposta aos recursos impetrados contra a Lista Preliminar de Inscritos
EDITAL Nº 42/2018
A Comissão Eleitoral designada pela Portaria 206/2018 do Campus Porto Alegre, TORNA
PÚBLICA a resposta aos recursos à Lista Preliminar de Inscritos publicada referente ao
Edital Nº 42/2018 - Processo Eleitoral para escolha de representantes da comunidade
acadêmica do Campus Porto Alegre do IFRS no Conselho do Campus e nas Comissões
Permanentes.
Nome do Candidato
recursante

Douglas Neves Ricalde

Clarice Faustino

Recurso

Indeferido

Indeferido

Justificativa ao indeferimento
O servidor técnico-administrativo em Educação,
candidato suplente da Chapa 04 ao Concamp não
infringe o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º da
Resolução 30/ 2018, uma vez que não ocupa cargo
de direção.
Referente ao nome do candidato titular da mesma
chapa, foi verificado um erro de digitação na Lista
Preliminar dos candidatos, por parte desta comissão.
O item 3.5 do Edital 42/2018, o envio da cópia do
diploma ou de certificado da maior titulação em curso
de educação formal, conforme segue:
3.5. Os candidatos também deverão anexar, no ato de
inscrição, cópia de diploma ou certificado da maior
titulação em curso de educação formal, tendo em
vista o disposto no item 1.7, incisos V e VI do
presente edital.
Embora tal documento seja utilizado como
comprovação em caso de desempate, conforme
previsto no item 1.7, incisos V e VII, seu envio era
requisito fundamental para a homologação da
inscrição de chapa no pleito de que trata o Edital
42/2018, conforme o item 3.5 do mesmo edital,
referido acima.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2018.
________________________________
Flávia Helena Conraqdo Rossato*
Presidente Comissão Eleitoral
Portaria Nº 206/2018
* O documento original encontra-se assinado, arquivado e disponível para consulta
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