COMUNICADO 05 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021

No dia 01/03 foram publicadas as listas preliminares de candidaturas ao
Consup, para mandato de 2021 à 2023. Nesta terça, 02/03 devem ser
apresentados os recursos contra deferimentos ou indeferimentos de
candidaturas. O formulário para recursos está no Anexo V do Código Eleitoral
( link para o Código: https://drive.ifsp.edu.br/s/kzGR1Dx4cA4Hsql#pdfviewer )
Estes recursos devem ser colocados para a Comissão Local em que o candidato
fez a inscrição; recomenda-se colocar em cópia a Comissão Central, pois muitas
Comissões Locais estão em processo final de formação (prazo final, após
prorrogação, em 06/03).
Especificamente com relação aos candidatos para as vagas de egressos,
os recursos podem ser enviados apenas para a Comissão Central, visto não
estarem diferenciados por câmpus.
A Comissão Central chamará uma reunião com todos os candidatos no
dia 04/03, às 14:00 horas. Neste mesmo dia, na parte da manhã, será publicada
a lista definitiva de candidatos, após analisados todos os recursos. Na reunião
dos candidatos com a Comissão Local serão retiradas dúvidas sobre todo o
processo. A campanha, conforme cronograma eleitoral, começa em 05/03, e vai
até o dia 30/03. Convites e links para a reunião serão mandados para os e-mails
dos candidatos, colocados nas fichas de inscrição.

São Paulo, 02 de março de 2021

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

ANEXO I ao COMUNICADO 5 DA CEC – Eleição para o Consup – 2021
Emails das Comissões Eleitorais Locais e da Comissão Eleitoral Central

CENTRAL
REITORIA
ARARAQUARA
AVARÉ
BARRETOS
BIRIGUI
BOITUVA
BRAGANÇA PAULISTA
CAMPINAS
CAMPOS DO JORDÃO
CAPIVARI
CARAGUATATUBA
CATANDUVA
CUBATÃO
GUARULHOS
HORTOLÂNDIA
ILHA SOLTEIRA
ITAPETININGA
ITAQUAQUECETUBA
JACAREÍ
JUNDIAÍ
MATÃO
PIRACICABA
PIRITUBA
PRESIDENTE EPITÁCIO
REGISTRO
SALTO
SÃO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO MIGUEL PAULISTA
SÃO PAULO
SÃO ROQUE
SERTÃOZINHO

consupcec@ifsp.edu.br
consupcel.RET@ifsp.edu.br
consupcel.ARQ@ifsp.edu.br
consupcel.AVR@ifsp.edu.br
consupcel.BRT@ifsp.edu.br
consupcel.BRI@ifsp.edu.br
consupcel.BTV@ifsp.edu.br
consupcel.BRA@ifsp.edu.br
consupcel.CMP@ifsp.edu.br
consupcel.CJO@ifsp.edu.br
consupcel.CPV@ifsp.edu.br
consupcel.CAR@ifsp.edu.br
consupcel.CTD@ifsp.edu.br
consupcel.CBT@ifsp.edu.br
consupcel.GRU@ifsp.edu.br
consupcel.HTO@ifsp.edu.br
consupcel.IST@ifsp.edu.br
consupcel.ITP@ifsp.edu.br
consupcel.ITQ@ifsp.edu.br
consupcel.JCR@ifsp.edu.br
consupcel.JND@ifsp.edu.br
consupcel.MTO@ifsp.edu.br
consupcel.PRC@ifsp.edu.br
consupcel.PTB@ifsp.edu.br
consupcel.PEP@ifsp.edu.br
consupcel.RGT@ifsp.edu.br
consupcel.SLT@ifsp.edu.br
consupcel.SCL@ifsp.edu.br
consupcel.SBV@ifsp.edu.br
consupcel.SJC@ifsp.edu.br
consupcel.SMP@ifsp.edu.br
consupcel.SPO@ifsp.edu.br
consupcel.SRQ@ifsp.edu.br
consupcel.SRT@ifsp.edu.br

SOROCABA
SUZANO
TUPÃ
VOTUPORANGA

consupcel.SOR@ifsp.edu.br
consupcel.SZN@ifsp.edu.br
consupcel.TUP@ifsp.edu.br
consupcel.VTP@ifsp.edu.br

