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INSTITUTO DE FÍSICA

Portaria iF-'15, de 21-$201g

Dispõe soba 8 prorrogação do prazo da eleição
(# 03 rwnssnf (es aLaS nrpidüru finitos t?
3[tHjr?úh8ttbus e sns r po h' supkn! @.r?fO

à Cangfiyatãa do :nstihta de Hska

O Dlretor dü Instituto de FÍsIca da !Jnnersidade de São
Pauta. corlsÊderanda ü disposto {ta artigo 2q6-A do Regimento
Geral. E ã vista da Portaria IF-OBr}9. de 12.04.19. baíxõ a
segiiinn Poítõria;

Árduo I' A fim de oermltír oue bala um número de can:-
dMauras que passibilÉte a eleição de representantes tttulaíes
e siiplen@s du seruldoíes não docentes junto à Congmgação
fica prorrogado o pera(Ha de inKriçóes atÉ o dÉa 28'de imi-3
próxima.

.Parágrafo único - Ficam mantidas as inscrições qlfe foram
recebidas atÊ 20.05.t9. nos dermos da Faltaria If-11/18. de
12.D4.}g. '

Artigo 2' O cafendârío das refeüdas eleições pasn ã ser
a seyuÉnte:

....âJ.H.Biin#j:%Ç8R.faagR'a,88qT'g;ui
do Instftuta de Flska, será rKebido na iRssbtência Académica.
a parir da data dp pubEÊcação desta hrtaíh atê ãs 1 7h do dia
28-05-2Dtg, mediante declaração de que o r-3Hdid8EO ê sewídor
nt] exeKÊdu das filas funções

$2'A. dKlamçáo mencionada no calma desR amua devera
ser eWedida pela Seção de Pessoal deste Énstituta. '

$3' Os pedidos de ãnscrkão tiüP estiverem de amido {üH'i as
normas eseabelKidas na Portada acima criada senão deferidos
pelo Difetar.

, .$m:gaT.rsi;r: ig %;8''à {s'iiH'E'n:$::::
.RcadÊmÊca.

$5' O quadro dos caridÉdaios inscritos sela divuEyadü na
página da Assistência Aadümica {httpJ/parta l.if.{isp.bt7ataac)
e afixado no míiral da Seçác de Pessoal nc dia 29-a5. 201g

$6' Recursos serão reabidos na .alssistÊncia Académica atê
âs 17 horas do dia 03-Q6-201g, poí meio do e-mail: ataac@
itliisp.bí. e serão decididos pelo Díretor

Da Lotação e totõlização eletrünica

9h âs 1 7h. r poderá exercer nu voto no dÉa 05-06..201g. das

Artigo 4' Os casos omissos Ficst3 PüHaria serão resolvidos
pelo E)iíetor=

Artigo 5' Esta Pontaria entrai em viqüí na data de sua
publicação.

Divulgar amplamente

Mana Madalena Salgado BenwuazZeBn
Anlõbnb TéaiicoAWáê6ÜH
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