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Onde se lê: 

 

2.1. “Para as vagas dos representantes docentes titulares e seus suplentes 

poderão se candidatar, com exceção do coordenador do curso, todos os 

servidores docentes integrantes do Plano de Carreira Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do quadro efetivo do Campus São Paulo que tiverem aulas 

atribuídas no Curso Formação Pedagógica de Docentes para a Educação 

Profissional de Nível Médio – Modalidade EaD - neste campus na data de 

realização das eleições […]” 

 

Leia-se: 

 

2.1. “Para as vagas dos representantes docentes titulares e seus suplentes 

poderão se candidatar, com exceção do coordenador do curso, todos os 

servidores docentes integrantes do Plano de Carreira Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do quadro efetivo do Campus São Paulo que tiveram aulas 

atribuídas no Curso Formação Pedagógica de Docentes para a Educação 

Profissional de Nível Médio – Modalidade EaD - neste campus nos últimos dois 

anos […]” 
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Onde se lê: 

 

4.1. “Os docentes e discentes e técnico em assuntos educacionais ou 

pedagogos interessados em concorrer à eleição devem fazer a inscrição no 

período de 12 a 20 de maio de 2020, por meio de ficha de inscrição 

disponibilizada por meio do link disponibilizado no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle campus (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/), no espaço: 

Cursos/Formação pedagógica de docentes/Colegiado. 

(http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/course/view.php?id=694). O candidato 

deverá preenchera ficha de candidatura indicando os dados pessoais 

requeridos e o cargo a que pretende se 

inscrever (docente, discente, técnico em assuntos educacionais ou pedagogo)” 

 

Leia-se: 

 

4.1. “Os docentes e discentes e técnicos em assuntos educacionais ou 

pedagogos interessados em concorrer à eleição devem fazer a inscrição no 

período de 12 a 22 de maio de 2020, deverão enviar e-mail para 

eadformacaoprof@gmail.com indicando o nome, prontuário e o cargo a que 

pretende se inscrever (docente, discente, técnico em assuntos educacionais ou 

pedagogo). O acompanhamento da homologação das candidaturas poderá ser 

feito no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle campus 

(http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/), no espaço: Cursos/Formação pedagógica 

de docentes/Colegiado. 

(http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/course/view.php?id=694).”  
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Onde se lê: 

 

“8.2  As inscrições de candidatura, a votação, a apuração, a divulgação dos 

resultados e a nomeação deverão ser realizadas respeitando o cronograma do 

processo eleitoral.” 

 

Atividade Data 

Publicação do edital 12/05/2020 

Inscrição dos candidatos 12/05/2020 a 20/05/2020 



 
 
Leia-se: 
 

8.2  As inscrições de candidatura, a votação, a apuração, a divulgação dos 

resultados e a nomeação deverão ser realizadas respeitando o cronograma do 

processo eleitoral. 

  

Atividade Data 

Publicação do edital 12/05/2020 

Inscrição dos candidatos 12/05/2020 a 22/05/2020 

Homologação das inscrições e Publicação das 
Candidaturas Homologadas 

25/05/2020 

Eleição 27 a 29/05/2020 

Apuração dos resultados  01/06/2020 

Divulgação dos resultados 02/06/2020 

 
                            São Paulo, 13 de maio de 2020. 

 
LUÍS CLÁUDIO DE MATOS LIMA JÚNIOR 

DIRETOR GERAL 

CAMPUS SÃO PAULO- IFSP 

Homologação das inscrições e Publicação das 
Candidaturas Homologadas 

21/05/2020 

Eleição 27 a 29/05/2020 

Apuração dos resultados  01/06/2020 

Divulgação dos resultados 02/06/2020 


