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TERMO DE RETIFICAÇÃO 01 – EDITAL nº 02/DAP/2019

Eleição de representantes do Núcleo Avançado de Administração e Planejamento Institucional (NAPI) - Campus Muzambinho

QUE TODA A COMUNIDADE DO IFSULDEMINAS – CAMPUS MUZAMBINHO tome conhecimento da presente retificação:

Em virtude de problemas técnicos/ operacionais com listas e envio de tokens, a Comissão Eleitoral decide RETIFICAR o item
6.1 do Edital de referência, PRORROGANDO o prazo para votação, observando-se porém as condições abaixo informadas:

1. A votação em questão será prorrogada durante os dias 05/08 até 07/082019, encerrando-se às 23:59 h do dia 07/08/2019. Os
eleitores que não tiverem votado receberão lembrete do sistema informatizado para que possam votar, caso queiram.

2. Somente poderão votar os Discentes, Docentes e Técnicos Administrativos que NÃO tiverem votado no prazo inicialmente
previsto. Fica, portanto, proibida a realização de segunda votação.

3. A tentativa de segunda votação será automaticamente detectada pelo sistema, que recusará o segundo voto, valendo em
qualquer hipótese a primeira votação efetivada.

4. Caso um eleitor que ainda não tenha votado, NÃO receba o link para votação (token) até as 8 h do dia 06/08/2019, será
responsabilidade exclusiva do mesmo reclamar formalmente (via e-mail sandro.penha@muz.ifsuldeminas.edu.br) perante a
Comissão Eleitoral, para que, após verificações cabíveis, lhe seja efetivado o envio do link em questão.

5. O prazo para reclamação, acima informado, terá término às 17 h do dia 06/08/2019, não cabendo prorrogação do mesmo,
nem qualquer tipo de reclamação quanto a efetivação da votação.

6. Os demais prazos do processo eleitoral correrão conforme abaixo:

Resultado das eleições 08/08/2019 A partir das 9h

Recurso do resultado das

eleições

08/08/2019 Das 10h às 17h, no Gabinete DAP.

Resultado final após análise 09/08/2019 A partir das 14h
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