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COMUNICADO 
 

 

Prezados e Prezadas 

 

A Comissão local designada pela Portaria da Diretora nº 067 de 23 de setembro 

2021, COMUNICA a abertura do processo de consulta à comunidade acadêmica para a 

formação de lista tríplice na escolha de Diretor da Fatec Ipiranga. 

   

Em conformidade com a Instrução CESU nº 14/2021. 

 

 

 Para se inscrever no processo, o docente além de atender aos requisitos da instrução, deve 

por meio do sistema eleitoral apresentar, no ato da inscrição, cópia simples da 

documentação comprobatória:    

  

1. Cópia do Diploma de titulação de Doutor ou Mestre, obtido em programas 
reconhecidos ou recomendados na forma da lei;    
  

2. Comprovante de atividade docente em Faculdade de Tecnologia - Fatec do 
CEETEPS respeitando pelo menos 3 anos de atividade docente ao Doutor, e 5 
anos ao Mestre;    
  

3. Comprovante de experiência relevante em gestão, em Instituições de Ensino 
Superior, públicas ou privadas de pelo menos 2 anos de atividade ao Doutor, e 
4 anos ao Mestre;   
 
  

4. Plano de gestão, contendo introdução, justificativa, metas, recursos 
necessários, plano de ação, em consonância com a missão, a visão, diretrizes e 
objetivos estratégicos do CEETEPS;   
 
  

5. Ficha de inscrição.   
 
  
As inscrições deverão ser realizadas por meio do 
link https://siga.cps.sp.gov.br/sea/login.aspx 

login - Governo do Estado de São Paulo 

https://siga.cps.sp.gov.br/sea/login.aspx
https://siga.cps.sp.gov.br/sea/login.aspx
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Este é o Sistema Eleitoral Acadêmico das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula 

Souza, que opera em um ambiente totalmente online e que provê recursos que 

permitem a realização de eleições de forma totalmente virtual. 

siga.cps.sp.gov.br 

 

no período de 26 de setembro a 04 de outubro de 2021, utilizando usuário e senha do Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica - SIGA, devendo preencher de forma virtual e obrigatoriamente 

a Ficha de Inscrição e o Plano de Gestão, anexar a documentação comprobatória, podendo ainda 

inserir foto, texto de apresentação e vídeo de até 3 minutos.    

 

Para a campanha todos os inscritos terão igualdade de condições para divulgação de suas 

propostas no sistema eleitoral, bem como participação em reuniões virtuais realizadas 

utilizando a ferramenta Microsoft Teams, divulgando à comunidade acadêmica da Fatec 

com os dias e os horários definidos pela Comissão Local.    

   

   

Desde já agradecemos e permanecemos à disposição.    

 

 

  

Comissão Eleitoral Fatec Ipiranga 

  

Atenciosamente,  

 
 


