MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021.

Nota de Esclarecimento
"A Comissão Central observa algumas regras para os votantes conforme o artigo 29 do regimento
eleitoral:
1- Os servidores deverão votar obrigatoriamente em sua unidade acadêmica de lotação (conforme
consta no SIAPE);
2- Os discentes deverão votar obrigatoriamente em seu Campus de matrícula (conforme consta no
Sistema Acadêmico);
3- Não será admitida a alteração do local de votação após a realização do primeiro turno da
consulta.
4- Para o servidor apto a votar, que também é discente em qualquer Campus, prevalecerá a
matrícula funcional.
5- Para o servidor apto a votar, que possui duas matrículas no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, prevalecerá a matrícula funcional mais antiga.
6- Para o discente apto a votar, que possui mais de uma matrícula no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, prevalecerá a matrícula mais antiga.
Solicitamos que qualquer dificuldade ou irregularidade seja informada por e-mail para a comissão
local de sua unidade.
Obs. Nas unidades onde houver votação presencial, em decorrência de solicitação conforme item
XIII do artigo 12, o horário preferencial será das 10h às 19hs, mas pedimos que confirmem com a
Comissão Local devido as regras de enfrentamento a pandemia, $1 artigo 36.
Att,
Comissão Eleitoral Central

COMISSÃO

ENDEREÇO DE E-MAIL

Central

comissaocentral@ifrj.edu.br

Campus Arraial do Cabo

comissaoeleitoral.cac@ifrj.edu.br

Campus Belford Roxo

comissaoeleitoral.cbel@ifrj.edu.br

Campus Duque de Caxias

comissaoeleitoral.cduc@ifrj.edu.br

Campus Eng. Paulo de Frontin

comissaoeleitoral.cepf@ifrj.edu.br

Campus Maracanã

comissaoeleitoral.cmar@ifrj.edu.br

Campus Mesquita

comissaoeleitoral.cmesq@ifrj.edu.br

Campus Nilópolis

comissaoeleitoral.cnil@ifrj.edu.br

Campus Niterói

comissaoeleitoral.cnit@ifrj.edu.br

Campus Paracambi

comissaoeleitoral.cpar@ifrj.edu.br

Campus Pinheiral

comissaoeleitoral.cpin@ifrj.edu.br

Campus Realengo

comissaoeleitoral.creal@ifrj.edu.br

Campus Resende

comissaoeleitoral.cres@ifrj.edu.br

Campus São Gonçalo

comissaoeleitoral.csg@ifrj.edu.br

Campus São João de Meriti

comissaoeleitoral.csjm@ifrj.edu.br

Campus Volta Redonda

comissaoeleitoral.cvor@ifrj.edu.br

Reitoria

comissaoeleitoral.rt@ifrj.edu.br

