
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS SÃO MATEUS 

Rodovia BR-101 Norte, Km 58 – Litorâneo – 29932-540 – São Mateus – ES 

27 3767-7000 

 

EDITAL PARA ELEIÇÃO DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DA 

FORMAÇÃO GERAL DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS – 005/2018. 

 

A comissão responsável pelo processo eleitoral para escolha do Coordenador da Coordenadoria 

de Formação Geral Campus São Mateus do Ifes, designada pela Portaria Nº 088, de 13 de março 

de 2018, torna público por meio deste edital o calendário e as normas do referido processo 

seletivo: 

1. Da finalidade 

O presente edital tem por objetivo normatizar o processo de escolha do Coordenador da 

Coordenadoria Formação Geral do Campus São Mateus. 

 

2. Dos candidatos 

Os candidatos à Coordenadoria Formação Geral deverão cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser efetivo do corpo docente do Ifes Campus São Mateus; 

b) Estar lotado na Coordenadoria Formação Geral; 

c) Trabalhar em regime de 40 horas semanais ou dedicação exclusiva. 

 

3. Da inscrição/candidatura 

Os candidatos deverão manifestar interesse da seguinte forma: 

a) Encaminhando e-mail para todos os membros da comissão eleitoral nos seguintes 

endereços de correio eletrônico do Ifes: leandrodias@ifes.edu.br, silouzada@ifes.edu.br, 

thiagormaduro@ifes.edu.br;  

b) Manifestar candidatura fazendo constar nome completo; SIAPE e data de efetivo 

exercício na Instituição. 

 

4. Da vigência 

O coordenador eleito terá mandato de 02 anos, a partir da data de nomeação. É permitida 

a recondução à função em mandatos alternados e apenas 1 (uma) vez em mandatos 

consecutivos. 

 

5. Dos aptos a votar  

a. Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes: 

I. Os professores do quadro permanente, lotados na Coordenadoria de 

Formação Geral do campus São Mateus;  

II. Todos os alunos do campus, devidamente matriculados. 
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6. Da eleição  

a) Os candidatos terão 3 (três) dias úteis para realizar a campanha eleitoral. 

b) A eleição será realizada no dia 04/04/2018, das 9h às 14h e das 18h às 20h, no 

Campus São Mateus do Ifes, no corredor do Anexo II.  

c) No caso de empate entre os candidatos serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, em ordem de prioridade: 

I. Maior tempo de efetivo exercício no Ifes; 

II. Maior titulação; 

III. Maior idade; 

d) O resultado será representado pelo Coeficiente Eleitoral (CE) percentual, 

apurado pela seguinte fórmula: [0,5 x (votos de alunos / número total de votos 

validos de alunos)] + [0,5 x (número de votos de servidores / número total de 

votos válidos de servidores)] x 100. 

e) Serão considerados nulos os votos que contenham qualquer tipo de rasura ou que 

identifiquem o eleitor. 

 

7. Cronograma 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Divulgação do 

Edital 
23/03/2018  ----------- 

No site da instituição e nos  

quadros de avisos do 

campus. 

Inscrição dos 

candidatos 

26/03/2018 a 

27/03/2018 

7h às 22h de cada 

dia. 
Por e-mail. 

Homologação das 

inscrições 
28/03/2018 -------------- 

Sala da Coordenadoria de 

Formação Geral e quadros 

de avisos do campus. 

Campanha Eleitoral 
29/03/2018 a 

03/04/2018 
------------- ------------- 

Eleição 04/04/2018 
9h às 14h e 

18h às 20h 
Corredor do Anexo II. 

Apuração e 

divulgação do 

resultado 

05/04/2018 A partir de 9h 

Sala da Coordenadoria do 

Curso e quadros de avisos 

do campus. 

Recursos 06/04/2018 7h às 22h 

Por e-mail, para os 

seguintes endereços de 

correio eletrônico do Ifes: 

leandrodias@ifes.edu.br, 

silouzada@ifes.edu.br, 

thiagormaduro@ifes.edu.br  

Análise e resultado 

dos Recursos 
09/04/2018 Até 17h 

Sala da Coordenadoria de 

Formação Geral. 

Resultado e  

Homologação  
10/04/2018 ---------- Gabinete do Diretor Geral. 

 

8. Das disposições finais 

a) A contagem dos votos será aberta aos interessados e será feita na Coordenadoria 

Formação Geral, a partir das 9h do dia 05/04/2018. 
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b) Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão resolvidos pela 

Comissão responsável pela eleição. 

 

São Mateus, 23 de março de 2018. 

 

 

 

THIAGO RAFALSKI MADURO 

Presidente da Comissão Eleitoral 

SIAPE 1567909 

 

 

 

LEANDRO DIAS CARDOSO CARVALHO 

Membro da Comissão Eleitoral 

SIAPE 1622353 

 

 

 

SILVIA LOUZADA 

Membro da Comissão Eleitoral 

SIAPE 1622345 

 

 

APAROVADO EM: 23/03/2018 

 

Carlos Roberto Coutinho  
Diretor Geral - Substituto Eventual do Ifes Campus São Mateus 

Portaria nº 364 - BS de 15.09.2017 

 


