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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala de

reuniões 40].(quatrocentos e uml no prédio da Reitoria do IFRS, localizado na Rua General Osório,

348 jtrezentos e quarenta e oito), Centro, Bento Gonçalves - RS, a Comissão Eleitoral responsável

pela organização do processo de consulta eleitoral do representante suplente dos técnicos-

administrativos da Reitoria no Conselho Superior do IFRS, designada pela Portaria n' 163, de 21 de

março de 2019, reuniu-se para definir os procedimentos e condução da consulta eleitoral

supracitada. Estiveram presentes na reunião os seguintes servidores: Ana Mana Jung de Andrade;

Claudineli Carin Seiffert; Guilherme Garcia Teixeira e Tatiane Dumerqui Kuczkowski. Considerando

o disposto na Portaria n' 163, em seu art. 2', de comum acordo entre os membros, foi escolhido

como Presidente da Comissão o servidor Guilherme Garcia Teixeira. Dando prosseguimento a

reunião, a servidora Claudineli Seiffert informou que solicitou a senha do correio eletrõnico

jeleitoral.taeconsup@ifrs.edu.br) para o presidente da Comissão Eleitoral anterior, Alisson Paese

Em seguida os membros realizaram a leitura da minuta do edital do processo de eleição, enviada

pelo servidor Guilherme Teixeira no dia vinte e seis de março de dois mil e dezenove, através do

correio eletrânico institucional. A servidora Ana de Andrade fez seus apontamentos para os ajustes

das informações do edital. Após nova leitura e debate acordou-se que o servidor Guilherme

Teixeira fará as revisões do edital apontadas na reunião e após, compartilhará com os demais

membros dessa comissão para sua aprovação. O servidor também ficará responsável pela

atualização das informações do processo eleitoral no portal do IFRS, bem como de sua divulgação

para os servidores da Reitoria através do correio eletrânico jeleitoral.taeconsup@ifrs.edu.brl.

Quanto.ao formulário de inscrição, a servidora Ana de Andrade ficou responsável pela elaboração

do formulário eletrânico. A servidora Tatiane Kuczkowski ficará responsável por elaborar a lista de
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servidores aptos a votar neste processo eleitoral. A servidora Claudineli Seiffert ficará responsável

por elaborar as cédulas de votação assim que o resultado dos inscritos for homologado, uma vez

que ficará prevista em edital a possibilidade de voto antecipado no caso de o servidor votante não

estar presente na Reitoria no dia previsto para a votação. A servidora também ficará responsável

por disponibilizar os documentos e informações das eleições anteriores e vigente na plataforma

arquivística de transparência atava do IFRS. Nada mais a ser tratado, o Presidente da Comissão,

Guilherme Garcia Teixeira, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Claudineli Carin

Seiffert, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes

assinada. Bento Gonçalves, vinte e sete de março de dois mil e dezenove.

Ana MziÍia Jung de Andrade(DGPI
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Tatiaiie Dumerqui Kuczkowski(DGP)


