
  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 

CÂMPUS BARRETOS 

 

EDITAL N.º 28, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 

 

 

Dispõe sobre a abertura de CHAMADA PÚBLICA para preenchimento das vagas de 

representantes da comunidade externa do Conselho de Câmpus, IFSP Barretos, sendo: 

 1 (um) aluno egresso ou, na ausência deste, um representante dos pais de alunos; 

 1 (um) representante da sociedade civil organizada, preferencialmente com vínculo na 

educação, aprovada pelos membros internos do conselho de câmpus; 

 1 (um) representante do poder público municipal ou estadual, preferencialmente com 

vínculo na educação, aprovada pelos membros internos do conselho de câmpus 

 

1. DO CONSELHO DE CÂMPUS  

 

O Conselho de Câmpus (CONCAM) é um órgão normativo, consultivo e deliberativo 

no âmbito de cada câmpus. Cabe ao CONCAM aprovar, desde que no âmbito de deliberação 

do câmpus: 

 Diretrizes e metas de atuação do câmpus e o zelo pela adequada execução de sua política 

educacional; 

 Calendário acadêmico do câmpus; 

 Questões relativas ao relatório de gestão e propostas de gastos orçamentários; 

 Todas as normas e regulamentos internos; 

 Projetos pedagógicos de cursos, bem como suas alterações; 

 Projeto político pedagógico; 

 Plano de desenvolvimento institucional; 

 Questões submetidas a sua apreciação pelo presidente ou por qualquer de seus membros. 

 

 

 



  

2. DA COMPOSIÇÃO 

 

O CONCAM do IFSP Barretos terá como membros: 

 3 representantes docentes, definidos em eleição; 

 3 representantes técnicos-administrativos, definidos em eleição; 

 3 representantes discente, definidos em eleição; 

 3 representantes da comunidade externa: mencionados no início deste edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

Os candidatos deverão manifestar interesse através de inscrição feita pelo e-mail 

cdi.brt@ifsp.edu.br , do dia 28/09/17 até às 23h59 do dia 09/10/17. O candidato deverá anexar 

o formulário preenchido (Anexo I deste edital) ou então escrever no e-mail todas as informações 

solicitadas no formulário, indicando qual segmento gostaria de candidatar-se. 

A seleção de cada uma das vagas será feita através de aprovação pelos membros internos 

do conselho de câmpus, exceto a vaga de aluno egresso ou um representante dos pais de alunos, 

que será feita por meio de sorteio público, conforme consta no Art. 4º, Parágrafo 1º, da 

Resolução n.º 7, de 20 de Setembro de 2016. Ficam convidados todos os interessados que 

quiserem participar da sessão que ocorrerá no dia 10/10/17 às 10 horas da manhã, no Anfiteatro 

do IFSP Barretos.  

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 O edital da presente chamada pública bem como o resultado, que será divulgado em 

11/10/17, serão publicados no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/barretos. 

4.2 O resultado da chamada pública terá validade por dois anos. 

4.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral do Câmpus Barretos. 

 

Barretos, 28 de setembro de 2017. 

 

 

 

Comissão Eleitoral CONCAM 

IFSP Barretos  

mailto:cdi.brt@ifsp.edu.br
http://www.ifsp.edu.br/barretos


  

 

ANEXO I 

 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE INSCRIÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA 

PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE CÂMPUS DO IFSP – BARRETOS 

Conforme Art. 3º, § 4º, item I, II e III, da Resolução n.º 7, de 20 de Setembro de 2016 

 

 

SEGMENTO:  

 

 ALUNO EGRESSO OU 

UM REPRESENTANTE 

DOS PAIS DE ALUNOS 

  REPRESENTANTE DO  

PODER PÚBLICO MUNICIPAL  

OU ESTADUAL 

 REPRESENTANTE DA 

SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA, 

PREFERENCIALMENTE 

COM VÍNCULO NA 

EDUCAÇÃO 

   

 

 

 

NOME COMPLETO: _________________________________________ 

RG: ______________________________  

CPF:_________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/______ 

E-MAIL: ______________________________________________ 

TELEFONE: __________________________________________________ 

CELULAR/WHATSAPP:________________________________________________ 

 

Observação: No caso de ser pais de aluno, qual aluno representa: 

 

Nome do aluno:_________________________________________________ 

 

Curso:________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro que estou ciente de todo o conteúdo disposto na Resolução n.º 7, de 20 de 

Setembro de 2016, sobre o Regulamento Interno do CONCAM do IFSP Câmpus Barretos. 

 

 

 


