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Errata nº 02/2021 

 

Considerando os apontamentos registrados pela Procuradoria Federal (IF-PF), no 

Processo 23163.000734.2021-64, que trata do Regulamento do Pleito Eleitoral 2021-

2025, faz-se necessário apresentar a presente errata, para complementação textual dos 

seguintes artigos: 

 

No artigo 11, onde se lê: 

Art. 11. Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor/a os/as docentes pertencentes 

ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos câmpus que integram o IFSul, 

desde que possuam o mínimo de cinco (5) anos de efetivo exercício em instituição federal 

de educação profissional e tecnológica e que atendam a, pelo menos, um dos seguintes 

requisitos: 

Leia-se:  

Art. 11. Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor/a os/as docentes pertencentes 

ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos câmpus que integram o IFSul, 

desde que possuam o mínimo de cinco (5) anos de efetivo exercício em instituição federal 

de educação profissional e tecnológica e que atendam a, pelo menos, um dos seguintes 

requisitos, conforme art. 8º, do Decreto nº 6.986/2009: 

 

No artigo 12, onde se lê: 

Art. 12. Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor/a-geral de câmpus os/as 

servidores/as ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível 

superior da carreira dos/as técnico-administrativos/as do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de cinco (5) anos 

de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que 

se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: 
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Leia-se:  

Art. 12. Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor/a-geral de câmpus os/as 

servidores/as ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível 

superior da carreira dos/as técnico-administrativos/as do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de cinco (5) anos 

de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que 

se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações, conforme art. 8º, do 

Decreto nº 6.986/2009: 

 

No artigo 19, onde se lê: 

Art. 19. A classificação dos/as candidatos concorrentes, após consulta à 

comunidade, dar-se-á de acordo com o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do 

corpo docente, 1/3 (um terço) para a manifestação dos/as servidores/as técnico-

administrativos/as e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente. 

Leia-se:  

Art. 19. A classificação dos/as candidatos concorrentes, após consulta à 

comunidade, dar-se-á de acordo com o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do 

corpo docente, 1/3 (um terço) para a manifestação dos/as servidores/as técnico-

administrativos/as e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente, conforme 

art. 12, da Lei 11.892/2008. 

 

No artigo 23, onde se lê: 

Art. 23. São aptos/as a votar na eleição para Reitor/a: 

Leia-se:  

Art. 23. São aptos/as a votar na eleição para Reitor/a, conforme art. 9º, do 

Decreto nº 6.986/2009: 

 

No artigo 25, onde se lê: 

Art. 25. Serão aptos/as a votar na eleição para Diretor/a-geral: 
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Leia-se: 

Art. 25. Serão aptos/as a votar na eleição para Diretor/a-geral, conforme art. 9º, 

do Decreto nº 6.986/2009: 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank

