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ERRATA Nº 001 DO EDITAL Nº SPO.089, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022  

ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGIA 
EM GESTÃO DE TURISMO DO CÂMPUS SÃO PAULO - IFSP 

 

O Diretor-Geral do Câmpus São Paulo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo – IFSP - SPO, em concordância com a Instrução Normativa nº 14/PRE, de 
18/03/2022, que dispõe sobre o colegiado de curso, convoca eleição para a composição do 
Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Câmpus São Paulo do 
IFSP. 

 
Onde-se lê: 
“4.2. Os(As) discentes e Técnico(a) em Assuntos Educacionais ou Pedagogo(a) 
interessados(as) em concorrer à eleição devem propor sua candidatura por meio de envio de 
e-mail ao endereço pauloricardo@ifsp.edu.br, com assunto “CANDIDATURA AO COLEGIADO 
DE CST EM GESTÃO EM TURISMO” e informando, no corpo do e-mail, NOME COMPLETO, E-
MAIL INSTITUCIONAL, PRONTUÁRIO OU MATRÍCULA e SEGMENTO A QUE CONCORRE. A 
ausência de algum dos dados acima implicará no não registro da candidatura. As candidaturas 
poderão ser realizadas às 00h00 do dia 10 de novembro de 2022 até às 23h59min do dia 18 
de novembro de 2022. Após este prazo, as candidaturas deferidas ou indeferidas serão 
publicadas no site oficial da instituição e será aberto o prazo de 1 (um) dia útil para recurso. 
As candidaturas homologadas serão publicadas no dia 23 de novembro de 2022.” 
 
Leia-se: 
“4.2. Os(as) discentes e Técnico(a) em Assuntos Educacionais ou Pedagogo(a) 
interessados(as) em concorrer à eleição devem propor sua candidatura por meio de envio de 
e-mail ao endereço pauloricardo@ifsp.edu.br, com assunto “CANDIDATURA AO COLEGIADO 
DE CST EM GESTÃO EM TURISMO” e informando, no corpo do e-mail, NOME COMPLETO, E-
MAIL INSTITUCIONAL, PRONTUÁRIO OU MATRÍCULA e SEGMENTO A QUE CONCORRE. A 
ausência de algum dos dados acima implicará no não registro da candidatura. As candidaturas 
poderão ser realizadas às 00h00 do dia 10 de novembro de 2022 até às 23h59min do dia 29 
de novembro de 2022. Após este prazo, as candidaturas deferidas ou indeferidas serão 
publicadas no site oficial da instituição e será aberto o prazo de 1 (um) dia útil para recurso. 
As candidaturas homologadas serão publicadas no dia 02 de dezembro de 2022.” 
 
Onde-se lê: 
“4.7. A votação será realizada entre às 00h01min, do dia 24 de novembro de 2022, às 
23h59min, do dia 30 de novembro de 2022, no Sistema Helios Voting 
(http://helios.ifsp.edu.br/vote).” 
 
 

http://helios.ifsp.edu.br/vote)


 
Leia-se: 
“4.7. A votação será realizada entre às 00h01min, do dia 06 de dezembro de 2022, às 
23h59min, do dia 07 de dezembro de 2022, no Sistema Helios Voting 
(http://helios.ifsp.edu.br/vote).” 
 
Onde-se lê: 
“4.8. A apuração será realizada automaticamente por meio do sistema Helios Voting ao fim 
da votação. Será aberto prazo para recursos quanto à apuração no dia 01º de dezembro de 
2022 e o resultado será publicado em 02 de dezembro de 2022.”  
 
Leia-se: 
“4.8. A apuração será realizada automaticamente por meio do sistema Helios Voting ao fim 
da votação. Será aberto prazo para recursos quanto à apuração no dia 08 de dezembro de 
2022 e o resultado será publicado em 09 de dezembro de 2022.”  
 
Onde-se lê: 

7. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data 

Publicação do edital 26/10/2022 

Divulgação da lista de eleitores(as) 26/10/2022 

Inscrição dos(as) candidatos(as) 10/11/2022 a 18/11/2022 

Publicação das candidaturas 21/11/2022 

Recurso contra candidaturas 22/11/2022 

Homologação das candidaturas 23/11/2022 

Votação 24/11/2022 a 30/11/2022 

Divulgação do resultado para homologação e 
recursos quanto à apuração 

02/12/2022 

Homologação do resultado da eleição 05/12/2022 

 
Leia-se: 
7. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Publicação do edital 26/10/2022 

Divulgação da lista de eleitores(as) 26/10/2022 

Inscrição dos (as) candidatos(as) 10/11/2022 a 29/11/2022 

Publicação das candidaturas 30/11/2022 

Recurso contra candidaturas 01/12/2022 

Homologação das candidaturas 02/12/2022 

Votação 06/12/2022 e 07/12/2022 

Divulgação do resultado para homologação e 
recursos quanto à apuração 

09/12/2022 

Homologação do resultado da eleição 12/12/2022 

 
São Paulo, 21 de novembro de 2022 
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