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EDITAL Nº 14/2018 

 
INSCRIÇÕES PARA INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DA COMISSÃO DE ÉTICA DO IFRS 
 
 

O Diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul (IFRS) – Campus Vacaria, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria nº 
685/2017, torna público a abertura de inscrições para candidatura de servidores interessados 
em participar da Comissão de Ética do IFRS.  
 
1. DA FINALIDADE 

Selecionar servidores interessados em participar da Comissão de Ética do IFRS. A 
Comissão de Ética será composta por três titulares e três suplentes, conforme normativas da 
Comissão de Ética Pública da Presidência da República e de seu Regimento Interno.  
 
2. DO QUANTITATIVO DE VAGAS  
 O campus indicará um servidor para compor a lista de interessados em participar da 
Comissão.  
 
3. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

Poderão se candidatar servidores, docentes e técnico-administrativos, do quadro 
permanente do Campus Vacaria, que atendam os seguintes requisitos: 

3.1. ser servidor estável; 
3.2. não ser detentor de cargo de direção (CD) ou função gratificada (FG); 
3.3. não ter registro de desvio ético ou disciplinar em seus assentamentos funcionais;  
3.4. preferencialmente possuir experiência na administração pública.  
 

4. DO CRONOGRAMA 
As fases e prazos do presente edital ficam assim definidos: 

 

Fases Prazos 

1. Publicação do edital 01/06/2018 

2. Inscrições 
01/06 a  

04/06/2018 – até às 12h 

3. Divulgação preliminar dos inscritos  04/06/2018 – das 12h às 14h 

4. Recurso 04/06/2018 – das 14h às 18h 

5. Divulgação da lista final dos inscritos 04/06/2018 – após às 18h 

6. Prazo para campanha 05/06/2018 

7. Eleição (caso haja mais de um candidato inscrito) 06/06/2018 

8. Divulgação preliminar do resultado 07/06/2018 – até às 12h 

9. Recurso 07/06/2018 – até às 18h 

10. Divulgação do resultado final 08/06/2018 

11. Encaminhamento do resultado à Secretaria do Conselho 
Superior 

08/06/2018 
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5. DA INSCRIÇÃO  
As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento de requerimento 

próprio, conforme anexo I. 
 A inscrição deverá ser enviada para o e-mail comissão.eleitoral@vacaria.ifrs.edu.br, 
contendo o requerimento preenchido e assinado e os seguintes dados: Siape, função na 
instituição, endereço residencial, telefone, e-mail e breve descrição das experiências na 
administração pública, conforme prazo estabelecido no Cronograma. 
 O campo “Assunto” deve constar “Comissão de Ética do IFRS”.  
  
6. DA ELEIÇÃO  

As eleições ocorrerão no dia 06 de junho de 2018, conforme cronograma, das 0h às 
23h59min em votação eletrônica. 

Estarão aptos a votar os servidores do quadro permanente do Campus Vacaria, em 
efetivo exercício no referido campus.  
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado deste edital será publicado no sítio https://ifrs.edu.br/vacaria/espaco-do-
servidor/ do IFRS em 08 de junho de 2018.  

O resultado final e os documentos de inscrição deverão ser encaminhados à Secretaria 
do Conselho Superior até o dia 08 de junho de 2018.  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Havendo apenas um candidato inscrito, não haverá eleição e o mesmo será 
homologado como representante do campus. 
 Não havendo nenhum candidato, a Direção-geral fará a indicação de um servidor para 
ser o representante do campus, mediante sua anuência.  
 Em caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: 
candidato com mais tempo de instituição, candidato com mais idade.  
 Os casos omissos serão dirimidos pela Direção-geral do campus.  
 

Vacaria, 01 de junho de 2018. 
 
 
 
 

Gilberto Luiz Putti 
Diretor-geral do Campus Vacaria 

Portaria nº 685/2017 
 

[A ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADA NO GABINETE DO DIRETOR-GERAL] 
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Anexo I 
 
 
 

Requerimento de Inscrição  
 
 
 

Eu, _____________________________________, portador(a) do RG nº _____________ e do 
CPF nº _____________, na condição de candidato(a), venho por meio deste, requerer minha 
inscrição para a eleição que escolherá o representante do Campus Vacaria para integrar a lista 
de candidatos para compor a Comissão de Ética do IFRS. Declaro estar ciente do Edital nº 
14/2018 e das normas que regem este processo, bem como, estar de acordo com o seu 
cumprimento.  
 
 

_____________________, _____ de junho de 2018 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 


