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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONCÂMPUS, REALIZADA NO DIA 1 

VINTE E OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS – CÂMPUS CIDADE 2 

DE GOIÁS. 3 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro, às treze horas e trinta e cinco minutos, na sala da 4 

Direção Geral, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus 5 

Cidade de Goiás, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho do Câmpus, que foi 6 

presidida pela diretora substituta, Profa. Ádria Borges Figueira Cerqueira, e contou com a 7 

presença dos membros eleitos do Concâmpus identificados na lista de presença anexada a esta 8 

ata. Pauta da reunião: Indicação de Comissão de Avaliação do Estágio Probatório. A 9 

presidente Profa. Ádria deu início à reunião apresentando a Orientação nº 002/DDRH/2016, 10 

evidenciando que o Conselho de Câmpus tem a função de escolher os seis membros da CAEP 11 

(Comissão de Avaliação do Estágio Probatório), três membros titulares e três suplentes. 12 

Foram discutidos os métodos para a escolha dos membros e ficou decidido que os servidores 13 

que podem ser candidatos serão informados por e-mail, e caso tenham interesse o nome 14 

constará na lista da eleição, marcada para o dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, às 15 

treze horas. Foram propostas três formas de composição para a Comissão de Avaliação do 16 

Estágio Probatório, sendo a primeira sugestão dois membros titulares docentes e um técnico-17 

administrativo; a segunda sendo dois membros técnico-administrativos e um docente; e a 18 

terceira sugestão sendo uma vaga para docente e outra para técnico-administrativo e a terceira 19 

vaga a ser preenchida pelo mais votado das duas categorias que ainda não foi eleito. A eleição 20 

da metodologia com nove membros votantes decidiu por sete votos utilizar a terceira 21 

sugestão, sendo que segunda sugestão teve dois votos. Quanto à eleição dos suplentes ficou 22 

decidido que estes serão escolhidos de acordo com o maior número de votos a partir da 23 

terceira vaga preenchida pelo membro titular. Foi pedido para que a secretaria do conselho, 24 

assim que receber as candidaturas, solicite que os candidatos a CAEP encaminhem um 25 

parágrafo sucinto de apresentação de candidato para a secretaria do conselho e que a mesma 26 

encaminhará as apresentações para o conselho de câmpus. Foi acordado realizar eleições para 27 

preencher a vaga da técnica-administrativa Andréia, e a comissão eleita para realizar esta 28 

eleição é composta pelo professor Cristiano José da Silva, pela técnica-administrativa Brena 29 

Aquino Rodrigues de Oliveira e pelo discente Igor Felipe Assis. Nada mais havendo a 30 

acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, às 14 horas e 30 minutos. Eu, Ludmila Gondim 31 

Rodrigues, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. 32 

Ádria Borges Figueira Cerqueira________________________________________________; 33 
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José Nerivaldo Pimenta da Silva ________________________________________________;  39 
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