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A Comissão Eleitoral do Curso Técnico em Administração Subsequente IFSULDEMINAS,
aprovada pelo Colegiado do Curso de Técnico em Administração Subsequente, e no uso de suas
atribuições, faz saber que foi realizada apenas uma inscrição (Veja anexo), homologada por nós
em  31/05/2021, para  escolha  do  coordenador  de  curso  de  Técnico  em  Administração  do
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. 

Com base no Edital nº 52 de 21 de maio de 2021 Edital de Eleição para Coordenação do
Curso de Técnico em Administração e considerando seus itens abaixo, conferidos e aprovados
por essa comissão:
3.1 Conforme portaria nº 13/2019 -  MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS poderão ser candidatos a
coordenação  dos  cursos  Técnicos  Subsequentes  os  docentes  que  atenderem  aos  seguintes
requisitos:
I - ser docente efetivo do quadro permanente de servidores em regime de Dedicação Exclusiva
(DE); Confere;
II - ter atuado como docente do respectivo curso, em pelo menos um dos dois últimos semestres
letivos, incluindo o atual. Confere;
3.2 Os candidatos à coordenação deverão inscrever-se mediante preenchimento do formulário de

inscrição acessado pelo Link informado no item 2.2 deste edital. Confere em anexo. 
3.3 No  caso  de,  encerrado  o  período  de  inscrições  de  candidatos,  notar-se  apenas  uma

candidatura válida, não será necessária a realização de votação, sendo o candidato único
automaticamente eleito;

Essa comissão vem ratificar o Nome do Candidato Único inscrito: prof.º Evane da Silva, e
solicitar de Vsa. referendar o candidato, como o Eleito, para a vaga ora editada, em observância
implícita do item 3.3, acima citado.

Sem  mais  para  o  momento,  reforçamos  o  apreço  às  suas  considerações,  para
homologação deste resultado final. 

Comissão Eleitoral do Curso Técnico em Administração Subsequente
IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.
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