
                    

L is ta de candidatos (as ) aptos (as ) para a Eleição da Comissão Eleitoral(COE) 2021, conformeLis ta de candidatos (as ) aptos (as ) para a Eleição da Comissão Eleitoral(COE) 2021, conforme
relação nominal de discentes  regularmente matriculados  e conforme relação nominal de servidoresrelação nominal de discentes  regularmente matriculados  e conforme relação nominal de servidores
que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente da Ins tituição, informados , respectivamente,que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente da Ins tituição, informados , respectivamente,
pelos  regis tros  acadêmicos  dos  câmpus  e pela PROGEP, ambas  com a data  data de referência depelos  regis tros  acadêmicos  dos  câmpus  e pela PROGEP, ambas  com a data  data de referência de
19 de fevereiro de 202119 de fevereiro de 2021

De acordo com o Regulamento REGULAMENTO 01/PRÉ-COE, de 09 de fevereiro de 2021:De acordo com o Regulamento REGULAMENTO 01/PRÉ-COE, de 09 de fevereiro de 2021:

Art. 4º São impedidos  de participar do pleito:Art. 4º São impedidos  de participar do pleito:

I. funcionários  contratados  por empresas  de terceirização de serviços ;I. funcionários  contratados  por empresas  de terceirização de serviços ;

II. ocupantes  de cargo de direção sem vínculo permanente com a ins tituição;II. ocupantes  de cargo de direção sem vínculo permanente com a ins tituição;

III. professores  contratados  com fundamento na Lei  no 8.745, de 9 de dezembro de 1993; eIII. professores  contratados  com fundamento na Lei  no 8.745, de 9 de dezembro de 1993; e

IV. es tagiários .IV. es tagiários .

Parágrafo único: Es tagiários  matriculados  regularmente no IFSul poderão participar, na condição deParágrafo único: Es tagiários  matriculados  regularmente no IFSul poderão participar, na condição de
discentes , no câmpus  onde es tiverem matriculados .discentes , no câmpus  onde es tiverem matriculados .

UnidadeUnidade MATRÍCULA/SIAPEMATRÍCULA/SIAPE Nome CompletoNome Completo MotivoMotivo

PassoPasso
FundoFundo

DiscenteDiscente 20202PF.LFP_UAB002020202PF.LFP_UAB0020
Tânia Regina JapurTânia Regina Japur
IhjazIhjaz

Não consta na l is taNão consta na l is ta
informada pelosinformada pelos
regis tros  acadêmicosregis tros  acadêmicos
de Passo Fundo.de Passo Fundo.

PassoPasso
FundoFundo

TAETAE 12685001268500
Tânia Regina JapurTânia Regina Japur
IhjazIhjaz

Não consta na l is taNão consta na l is ta
informada pelainformada pela
PROGEP.PROGEP.

Códi go Ver i f i c a dor :Códi go Ver i f i c a dor :
Códi go de Autenti c a ç ã o:Códi go de Autenti c a ç ã o:

Documento assinado eletronicamente por:

Ja nete O tteJa nete O tte, PRO FESSO R ENS BASI CO  TECN TECNO LO GI COPRO FESSO R ENS BASI CO  TECN TECNO LO GI CO , em 24/02/2021 08:42:02.
Li s a ndr a  Sa l da nha  de Abr eu Gonc a l vesLi s a ndr a  Sa l da nha  de Abr eu Gonc a l ves , ASSI STENTE DE ALUNOASSI STENTE DE ALUNO , em 24/02/2021 08:42:01.
Ga br i el e La i s  Ma ndl erGa br i el e La i s  Ma ndl er , AUXI LI AR DE BI BLI O TECAAUXI LI AR DE BI BLI O TECA, em 24/02/2021 08:41:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 24/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

93992
a9c76b30a4
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