
Edital nº. 001/2022

Processo Eleitoral para inscrição de candidatos e escolha dos representantes da
Associação de Pais e Servidores do IFC- campus Camboriú (APS)

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -

CAMPUS CAMBORIÚ, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com sede na

cidade de Camboriú, situado na Rua Joaquim Garcia, s/n.°, Centro – Camboriú, Estado de Santa

Catarina, CEP 88.340.000, com fundamento no estatuto da APS, torna pública, por meio do

presente edital, o Processo Eleitoral para inscrição de candidatos e escolha dos
representantes da Associação de Pais e Servidores do IFC- campus Camboriú, para um

mandato de dois anos (2022 a 2024), de acordo com as condições e cronograma abaixo.

1. Constitui finalidade específica da APS a integração do Instituto com a Comunidade, na

junção de esforços, articulações de objetivos e harmonia de procedimentos, o que se

caracteriza principalmente por:

a) Estimular a transformação do Instituto em Centro de Integração e Desenvolvimento

Comunitário;

b) Promover a aproximação e cooperação entre pais, servidores e alunos;

c) Promover atividades culturais, esportivas e recreativas;

d) Participar da solução de problemas inerentes à vida escolar;

e) Administrar, de acordo com as normas legais que regem a atuação da APS, os

recursos provenientes de subvenções, doações e arrecadações da Entidade.

2. Poderão se candidatar:

2.1 Todos os pais e/ou responsáveis legais pelos estudantes, devidamente matriculados,

nos cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio do IFC – campus Camboriú;

Parágrafo Primeiro: Os pais e/ou responsáveis legais votarão uma única vez,

independentemente do número de filhos matriculados na unidade escolar.



2.2 Servidores em efetivo exercício no Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú,

dos quais sejam vinculados aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

Parágrafo Segundo: Havendo empate entre os candidatos, em qualquer segmento, serão

adotados os seguintes critérios de desempate:

I – Servidor(a) com maior tempo na unidade de ensino;

II – Servidor(a) que possui maior idade.

3. Calendário do Processo Eleitoral:

17/10/2022 - Abertura do processo Eleitoral

18 a 20/10/ 2022
- Período de inscrição – (Anexo I – Comunicado e Ficha de

inscrição)

21/10/2022

- Reunião presencial, às 09:00h, no Auditório Nobre do IFC, com

os candidatos inscritos para constituição de chapas com os seguintes

cargos:

- Diretoria executiva: Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário,

2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro;

- Conselho Fiscal: De acordo com o artigo 14, do Estatuto da

APS. O conselho Fiscal é o órgão de controle e fiscalização da

APS.Parágrafo único – O Conselho Fiscal será composto de 04 (quatro)

efetivos e 02 (dois) suplentes sendo:

1. Um representante do Diretor do Instituto que o presidirá;

2. Dois representantes dos pais;

3. Um representante dos servidores;

4. Dois suplentes escolhidos: um entre os pais e outro entre os 

servidores.

21/10/2022 - Divulgação das chapas inscritas à Comunidade Escolar



22/10/2022

- Convocação de Assembleia Geral, presencial, no Auditório

Nobre do IFC, em primeira convocação às 09h, com 50% dos sócios

ativos, em segunda convocação às 09h15, com 30% dos sócios ativos

e em terceira e última convocação, às 09h30 com qualquer número de

associados, para Eleição da nova Diretora da APS – por aclamação em

caso de chapa única e por cédula em caso de duas chapas ou mais.

24/10/2022 DATA PARA RECURSO ATÉ 24 HORAS APÓS ENCERRAMENTO

24/10/2022 - Divulgação do resultado da Diretoria Eleita da APS

24/10/2022 - Reunião de Posse da Diretoria Eleita da APS às 19hs

3.1 Em caso de constituição de chapa única, deverá ser aclamada por meio de Assembleia

Geral;

3.2 Possíveis recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral no prazo de até

24h, após o encerramento das eleições.

3.3 O processo de eleição dos membros da Associação de Pais e Servidores será

coordenado pela Comissão Provisória atual da APS.  

3.4 . Este Edital se fundamenta no Estatuto da Associação de Pais e Servidores (APS) do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – campus Camboriú.

Atenciosamente,

Camboriú, 13 de outubro de 2022.

________________________________________________
Presidente da Comissão Provisória de Pais e Servidores do IFC-Camboriú – APS

Ana Paula Ribeiro Ramos Martinenghi



ANEXO I

(Comunicado aos pais e/ou responsáveis legais e Ficha de inscrição)

Camboriú, 13 de outubro de 2022.

Prezada comunidade,

Comunicamos que estão abertas as inscrições para candidatar-se para composição da Diretoria

da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –
CAMPUS CAMBORIÚ. A data de inscrição será no período de 17 a 20 de outubro de 2022. Os

interessados deverão clicar no link informado abaixo, para realizar a inscrição.

Link para realizar a inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYIiQsu4gqxA738X8rnYnxP4gu3w8LDGE_qO3Yj1t

kqVuxA/viewform?usp=sf_link

A primeira reunião com os interessados inscritos, ocorrerá no dia 21/10/2022, presencialmente
no Auditório Nobre do IFC. A eleição para constituição da nova diretoria ocorrerá no dia
22/10/2022, presencial, no Auditório Nobre do IFC, em primeira convocação às 09h, com 50%

dos sócios ativos, em segunda convocação às 09h15, com 30% dos sócios ativos e em terceira e

última convocação, às 09h30 com qualquer número de associados, para Eleição da nova Diretora

da APS – por aclamação em caso de chapa única e por cédula em caso de duas chapas ou mais;

Salientamos que constitui como finalidade da Associação de Pais e Servidores a integração do

Instituto com a Comunidade, na junção de esforços, articulações de objetivos na promoção de

atividades culturais, esportivas, entre outros, bem como no auxílio e discussão de outras

demandas do IFC.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYIiQsu4gqxA738X8rnYnxP4gu3w8LDGE_qO3Yj1tkqVuxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYIiQsu4gqxA738X8rnYnxP4gu3w8LDGE_qO3Yj1tkqVuxA/viewform?usp=sf_link


Poderão se candidatar:

1.1 Todos os pais e/ou responsáveis legais pelos estudantes, devidamente matriculados,

nos cursos Técnico Integrado ao Ensino Médio do IFC – campus Camboriú;

1.2 Servidores em efetivo exercício no Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú,

dos quais sejam vinculados aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

Mais informações, poderão ser conferidas no Edital nº. 01/2022 de deflagração do Processo

Eleitoral para candidatos a membros da Associação de Pais e Servidores do IFC - campus

Camboriú (APS), disponível no site do IFC – campus Camboriú.

Atenciosamente,

____________________________________________________
Presidente da Comissão Provisória de Pais e Servidores do IFC - campus Camboriú – APS

Ana Paula Ribeiro Ramos Martinenghi


