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CONSULTA  À COMUNIDADE ACADÊMICA DESTINADA 

À FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA A ESCOLHA 

DE DIRETOR(A) DA FATEC DE DIADEMA LUIGI PAPAIZ 

 

A Comissão Local da Faculdade de Tecnologia de Diadema Luigi Papaiz, 

responsável pelo Processo de Consulta à comunidade acadêmica, com a 

finalidade de composição da lista tríplice dos docentes interessados em exercer 

as atividades de Diretor da Unidade de Ensino, no uso de suas atribuições e 

conforme documento de designação, Portaria Fatec Diadema nº 16 de 

10/04/2018, convida os professores, os alunos e os técnicos-administrativos 

desta faculdade para participarem da consulta à comunidade acadêmica, em 

conformidade com o artigo 15 e §§ 1º ao 8º, do Regimento das Fatecs 

(Deliberação CEETEPS 31/2016) e de acordo com a Instrução CESU nº 

01/2018, que dispõe sobre os procedimentos para as designações de Diretores 

e Vice-diretores para as Fatecs. 

DA INSCRIÇÃO 

Os professores interessados deverão se inscrever no período de 

11/04/2019 a 17/04/2019, sendo o horário das 18:30h às 19:30h no dia 

11/04/2019 na biblioteca; nos dias 12, 15 e 16 das 10h às 13h e das 17h às 20h; 

no dia 13/04/2019 das 10h às 12h e no dia 17/04/2019 das 10h às 12h na sala 

da Coordenação da Fatec.  

O requerimento de inscrição, bem como a declaração de atividades 

profissionais acadêmicas e não acadêmicas estarão à disposição dos 
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interessados na biblioteca no dia 11/04/2019 e na sala da Coordenação nos 

próximos dias. 

A cópia digital do Plano de Gestão do inscrito deverá ser enviada para o 

e-mail f217cosmetico@cps.sp.gov.br. 

 Os professores interessados terão o período de 18/04/2019 a 22/04/2019, 

das 10h às 13h, para interposição de recurso, que deverão ser protocolados 

junto à Comissão Local, na sala da Coordenação. 

 Da ciência do resultado do recurso pela Comissão Central caberá, no 

prazo de dois dias úteis, recurso à Superintendência, que deverá ser protocolado 

junto à Comissão Local, na sala da Coordenação. 

DA CAMPANHA 

Todos os candidatos terão os mesmos diretos para divulgação de suas 

propostas, bem como participação em debates e campanhas, que deverão ser 

realizadas nos dias 02, 03, 06, 07 e 08/05/2019, das 10h às 12h e das 19:30h às 

20:30h no Auditório da unidade. 

DA CONSULTA 

 A consulta será feita no período de 09/05/2019 a 15/05/2019, na   

Biblioteca, nos seguintes horários: das 10h às 13h; das 15h às 17h e das 18:30h 

às 20:30h nos dias 09, 10, 13 e 14/05/2019; das 10h às 12h no dia 11/05/2019 

e das 10h às 12h no dia 15/05/2019. 
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DA APURAÇÃO 

 A apuração das cédulas se dará no dia 15/05/2019, a partir das 12h, no 

Auditório da unidade, conduzida pela Comissão Local, em sessão aberta ao 

público. 

Diadema, 11 de abril de 2019. 

 

 

           
___________________________________________________________________ 

      Geyssa Ferreira Andrade 

 
__________________________________________________________________ 

      Bruno Conceição dos Santos 
 


