
 

 

                                     

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA 
 COMISSÃO ELEITORAL LOCAL PORTARIA/CONSUP Nº. 07, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017 

 

COMUNICADO 
 

ASSUNTO: Campanha Eleitoral 

 

Os candidatos(as) e seus apoiadores terão liberdade de realizar campanhas, desde que não prejudiquem as 

atividades pedagógicas da instituição. Os locais para afixação de painéis, de faixas e outros, contendo 

propaganda, serão distribuídos via sorteio conforme informações descritas abaixo: 

Data: 09/11/17  

Hora: 08:00 

Local: Na sala do refeitório 
 

• A campanha ocorrerá a partir do dia 9 de novembro de 2017, encerrando-se às 23 horas e 59 minutos do 

dia 4 de dezembro de 2017. 

• Para afixação de painéis e cartazes, os candidatos poderão utilizar os espaços sinalizados no prédio 

administrativo. 

• As faixas, poderão ser fixadas no estacionamento coberto (em frente ao anexo II). 

• A Comissão Local logo divulgará o agendamento para a visita dos candidatos às salas de aula.  
 

O(a) candidato(a) e/ou seus apoiadores não poderão usar, direta ou indiretamente, a estrutura funcional e/ou quaisquer bens materiais da 
instituição para desenvolver campanha ou para conseguir votos dos eleitores(as), salvo a utilização do e-mail institucional em conformidade com 
a resolução CONSUP 78\2016.  
Não será permitido a nenhum candidato(a) ou a seus apoiadores(as) fazer qualquer tipo de ameaça ou coação, nem oferecer qualquer tipo de 
vantagem para conseguir votos dos eleitores(as).  
O(a) candidato(a) e seus apoiadores não poderão promover ações que venham de encontro ao Estatuto do IF Baiano e ao código de ética do 
servidor público federal.  
Os(as) candidatos(as) e seus apoiadores não poderão fazer uso de diárias, veículos oficiais e/ou bens materiais do IF Baiano para fins de 
campanha.  
É vedado aos candidatos(as) utilizarem equipamentos e instalações do IF Baiano, sendo permitido o uso destes mediante requisição prévia às 
Comissões Eleitorais Locais, que analisarão o pedido e, conforme o caso, autorizarão os usos requeridos, devendo comunicar imediatamente à 
Comissão Central a sua decisão, cuidando-se para que os referidos usos não ocorram em preferência, privilégio ou detrimento de outro 
candidato.  
É proibida aos servidores a distribuição e utilização de bonés, camisas e assemelhados, adesivos, bótons, broches e/ou qualquer outro tipo de 
brinde no âmbito do exercício de suas função em consonância com a Lei 8112\90.  
Não será permitida propaganda: que use faixas maiores que 1m x 3m;  por meio da afixação de faixas em salas de aula, oficinas, auditórios, 
laboratórios e setores administrativos; que utilize equipamentos sonoros que prejudiquem o andamento das atividades normais do Instituto.  
Os(as) candidatos(as) e seus/suas apoiadores(as) não poderão causar dano ao patrimônio público. 
 O descumprimento das disposições deste capítulo pelos candidatos(as) implica na suspensão temporária da campanha eleitoral e em caso de 
reincidência, na suspensão definitiva, podendo chegar à anulação do registro da inscrição. 

 

Comissão Eleitoral Local 


