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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Colinas do Tocan�ns

 
DIVULGAÇÃO DE HORA E LOCAL DOS SORTEIOS PARA NUMERAÇÃO DAS CHAPAS E LOCAIS

DE PROPAGANDA

 
A Comissão Eleitoral Local divulga por meio do presente documento as datas,

os horários e os locais dos sorteios para a numeração das chapas homologadas e dos locais
permi�dos de propaganda de cada uma das chapas no campus.

Em atendimento ao Cronograma de A�vidades estabelecido pela referida
Comissão, e disponível no documento SEI N° 1081510, o sorteio da numeração das chapas
ocorrerá na sexta-feira, dia 25/09/2020, ao meio-dia, no pá�o do Bloco Ipê
do campus Colinas do Tocan�ns do IFTO. O sorteio será transmi�do em audio e vídeo através
do Google Meets no link meet.google.com/spv-rjwx-kpu. Caso as condições técnicas o
permitam, também poderá ser transmi�do em outras plataformas (tais como Youtube,
Instagram etc.), sem prejuízo à transmissão do Google Meets. 

Em atendimento ao disposto no Ar�go 32 do Regulamento Eleitoral do IFTO, o
sorteio dos locais de propaganda das chapas no campus ocorrerá no dia seguinte, sábado,
26/09/2020, ao meio-dia, no pá�o do Bloco Ipê do campus Colinas do Tocan�ns do IFTO. O
sorteio será transmi�do em audio e vídeo através do Google Meets no link
meet.google.com/kzv-tdyf-eik. Caso as condições técnicas o permitam, também poderá ser
transmi�do em outras plataformas (tais como Youtube, Instagram etc.), sem prejuízo à
transmissão do Google Meets. 

Por conta da atual situação de pandemia, em ambos os sorteios recomenda-
se que os candidatos sejam parcimoniosos quanto ao número de representantes enviados,
atendo-se ao mínimo necessário para a garan�a da lisura do processo, e sempre respeitando
os protocolos de segurança (distanciamento de no mínimo 1,5 metro de outras pessoas, uso
de máscaras e álcool em gel etc.).

 
Colinas do Tocan�ns, 22 de setembro de 2020.

HENRIQUE BRUM MOREIRA E SILVA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Henrique Brum Moreira e Silva,
Presidente, em 22/09/2020, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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