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COMUNICADO Nº 11/2020 
 

A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO CÂMPUS CATANDUVA, instituída pela Resolução nº 

32, de 18 de agosto de 2020, e com base no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009, 

COMUNICA: 

 
1. Após reunião entre os membros da Comissão Eleitoral Local do Campus Catanduva, vimos através deste 

lançar este comunicado que trata de: 

 

2. Período final de campanha. 

 

As campanhas dos candidatos e seus apoiadores ao cargo de diretor geral do campus Catanduva findam-

se neste dia 12/10/2020 as 23:59h. Portanto, para um final de campanha dentro de todas as regras e pela 

transparência total de todo o processo, solicitamos a compreensão de todos e principalmente a 

colaboração no intuito de não divulgarem, copartilharem, comentarem em suas redes socias nada que 

possa a vir a ser caracterizado como campanha eleitoral após o período limítrofe. 

 

3. Período de votação. 

 

A *votação será on-line* conforme calendário de votação do código eleitoral com início no dia 

13/10/2020 as 12h e término no dia 14/10/2020 as 12h. 

 

Haverá plantão da CEL no _campus_ no dia de votação para atender quem não tenha equipamento ou 

tenha problemas com a conexão conforme abaixo: 

 

- dia 13/10/2020 das 17 às 19h. 

 

4. As urnas de cada segmento votante estão já estão disponíveis no link abaixo e somente serão abertas 

durante o período de votação. 

 

https://ctd.ifsp.edu.br/component/content/article?id=1100 

 

Selecione a urna correspondente a seu segmento e exerça seu direto democrático de escolher seu 

representante a Diretor Geral do Campus Catanduva e de seu representante máximo do IFSP escolhendo 

seu candidato a Reitor. 

 

5. Caso tenham dúvidas de como proceder com a votação online, consulte o video explicativo através do 

link abaixo. 

 

https://youtu.be/pf0sFCXikSs 

 

 

Catanduva - SP, 12 de outubro de 2020. 

   
Welington Ricardo Coelho 

Presidente da Comissão Eleitoral Local – Câmpus Catanduva - 2020 
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