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Esta errata dispõe sobre erros sanáveis de data e horários, além de 

adequação ao art. 13, § 1º da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 

2008. 

 

 

Onde se lê: 

 

Art. 10 – Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores 

ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da 

carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico 

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

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

enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: 

I – Preencher os requisitos exigidos para a candidatura de Diretor-Geral do Instituto 

Federal; 

 

Leia-se: 

 

Art. 10 – Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores 

ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da 

carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico 

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

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

enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: 

I – Preencher os requisitos exigidos para a candidatura de Reitor do Instituto Federal; 

 

 

Onde se lê: 

 

 

Datas Eventos 

28 e 29/08/2018 Divulgação do regulamento junto à comunidade. 

30 e 31/08/2018 Inscrição dos candidatos, entre 9h e 17h. 

03/09/2018 Divulgação, até às 21h30min, dos candidatos inscritos no sítio 

eletrônico da Instituição, http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

04/09/2018 Recebimento de recursos sobre as inscrições, até às 21h30 min. 

05/06/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação dos 

candidatos inscritos no sítio eletrônico da instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
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06/09 a 11/09/2018 Período de campanha eleitoral. 

12/09/2018 Debate entre os candidatos e/ou apresentação de propostas. 

11 e 12/09/2018 Indicação de fiscais, entre 9h e 17h. 

13/09/2018 Eleição dos candidatos, entre 9h e 17h. 

14/09/2018 
Apuração dos votos e divulgação do resultado final após a eleição, 

até às 23h59min, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

17/09/2018 Recebimento de recursos do resultado final, até às 11h30min do dia 

17. 

18/09/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação do 

resultado final, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

19/09 a 25/09/2018 Período de campanha eleitoral (segundo turno). 

26/09/2018 Eleição dos candidatos (segundo turno), entre 9h e 21h30min. 

27/09/2018 
Apuração dos votos e divulgação do resultado final após a eleição, 

até às 23h59min, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

28/09/2018 Recebimento de recursos do resultado final (segundo turno), até às 

11h30min do dia 28/09/2018. 

01/10/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação do 

resultado final, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

 

Leia-se: 

 

Datas Eventos 

28 e 29/08/2018 Divulgação do regulamento junto à comunidade. 

30 e 31/08/2018 Inscrição dos candidatos, entre 11h e 16h. 

03/09/2018 Divulgação, até às 21h30min, dos candidatos inscritos no sítio 

eletrônico da Instituição, http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

04/09/2018 Recebimento de recursos sobre as inscrições, até às 21h30 min. 

05/09/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação dos 

candidatos inscritos no sítio eletrônico da instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

06/09 a 11/09/2018 Período de campanha eleitoral. 

12/09/2018 Debate entre os candidatos e/ou apresentação de propostas. 

11 e 12/09/2018 Indicação de fiscais, entre 10h e 15h. 

13/09/2018 Eleição dos candidatos, entre 9h e 17h. 

14/09/2018 Apuração dos votos e divulgação do resultado final após a eleição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
http://www.gravatai.ifsul.edu.br/
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até às 23h59min, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

17/09/2018 Recebimento de recursos do resultado final, até às 11h30min do dia 

17. 

18/09/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação do 

resultado final, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

19/09 a 25/09/2018 Período de campanha eleitoral (segundo turno). 

26/09/2018 Eleição dos candidatos (segundo turno), entre 9h e 17hmin. 

27/09/2018 
Apuração dos votos e divulgação do resultado final após a eleição, 

até às 23h59min, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

28/09/2018 Recebimento de recursos do resultado final (segundo turno), até às 

11h30min do dia 28/09/2018. 

01/10/2018 
Avaliação de recursos e divulgação, até às 17h, da homologação do 

resultado final, no sítio eletrônico da Instituição, 

http://www.gravatai.ifsul.edu.br/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravataí, 29 de agosto de 2018 

 

 

__________________ 

Renan Barcelos Keller 

Presidente da COE 
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