
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

ATA DA SESSÃO DE APURAÇÃO DOS VOTOS REFERENTE À

COMPOSIÇÃO DO CONAD - SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2015, às 14hOOmin, reuniu-se a Comissão,

constituída pela Portaria Interna n° 52 de 09 de outubro de 2015, pelos membros infra-

assinados, para proceder com o processo de escolha dos membros do CONAD, objeto do

processo n.° 23334.000578/2015-84, Edital n° 26/2015. O presente processo eleitoral foi

divulgado através de publicação nos e-mails e site institucionais. A comissão deu início à

assembleia as 14 h, encerrando as 15 h. Apesar de devidamente convidados pela Direção

Geral, não houve presença dos representantes da Sociedade Civil Organizada Ligada à

Educação. Concluída esta fase e nada mais havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com

a lavratura desta ata, as 15h1Qmin, que após lida e achada em conforme, vai assinada pelos

membros da Comissão, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos interessados.

Esta ata será extratada, publicada no site institucional e incluída nos autos do processo,

para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme

determina a lei. -T*** ^*~ <^^ ykAjt—n J&oW, 6- £
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS

ATA DA SESSÃO DE APURAÇÃO DOS VOTOS REFERENTE À

COMPOSIÇÃO DO CONAD - EGRESSOS

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2015, às 16hOOmin, reuniu-se a Comissão,

constituída pela Portaria Interna n° 52 de 09 de outubro de 2015, pelos membros infra-

assinados, para proceder com o processo de escolha dos membros do CONAD, objeto do

processo n.° 23334.000578/2015-84, Edital n° 26/2015. O presente processo eleitoral foi

divulgado através de publicação nos e-mails e site institucionais. A comissão deu início à

assembleia as 16 h, encerrando as 17 h. Apesar de devidamente convidados pela Direção

Geral, não houve presença dos Egressos Discentes. Concluída esta fase e nada mais

havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a lavratura desta ata, as 17hOOmin, que

após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão, ficando desde

já os autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata será extratada, publicada no

site institucional e incluída nos autos do processo, para conhecimento, djas interessados e

para que surta os efeitos de publicação conforme determinava lei. J
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ATA DA ASSEMBLEIA PARA COMPOSIÇÃO DO CONAD - PAIS OU RESPONSÁVEIS

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2015, às 18hOOmin, reuniu-se a Comissão,

Ituída pela Portaria Interna n° 52 de 09 de outubro de 2015, pelos membros infra-

s, para proceder com o processo de escolha dos membros do CONAD, objeto do

n.° 23334.000578/2015-84, Edital n° 26/2015. O presente processo eleitoral foi

ívulgado através de publicação nos e-mails e site institucionais. A comissão deu início à

assembleia as 18h25min, encerrando as 19 h. Compareceram 37 (trinta e sete) País ou

Responsáveis de alunos. Destes, 04 (quatro) se candidataram para os cargos do CONAD,

sendo o Sr. Romildo Giuriatto Filho, inscrito sob o CPF n. 930.610.217-87, o Sr. Milton

^Gonçalves Campos, inscrito sob o CPF n. 525.338.915-68, a Sra. Marizelia Ferreira Brito

Pereira, inscrita sob o CPF n. 813.791.455-20, e a Sra. Solange Leandro Moura, inscrita sob

o CPF n. 539.684.335-72. Após a apresentação dos respectivos candidatos aos demais

participantes, a votação foi inciada as 18h35min e encerrada as 18h45min, tendo como

resultado, 37 (trinta e sete) votos válidos, sendo 12 (doze) votos na Candidata Solange

Leandro Moura, 11 (onze) votos no Candidato Romildo Giuriatto Filho, 05 (cinco) votos no

Candidato Milton Gonçalves Campos e 09 (nove) votos na Candidata Marizelia Ferreira

Brito. Desta forma, temos a seguinte composição, a Candidata Solange Leandro Moura -

Titular, e, o Candidato Romildo Giuriatto Filho - Suplente. Estando o 1° lugar apto a ocupar

a vaga de titular e o 2° lugar apto a ocupar a vaga de suplente no Conselho de

Administração - CONAD, dou por encerrada esta fase. Concluída esta, e nada mais

havendo a relatar, encerra-se os trabalhos com a lavratura desta ata, as 19 h, que após lida

e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e Pais ou Responsáveis

presentes, ficando desde já os autos com vistas franqueados aos interessados. Esta ata

será extratada e afixada no mural de ampla visualização do Campus e nos autos do

processo, para conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos de publicação

conforme determina a lei.
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