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TÍTULO: Votação para recomposição do CONCAM 2022 será aberta nessa quinta-feira 

 

Tem início nessa quinta-feira (15/09), a partir das 8h00, a votação para recomposição do 
CONCAM 2022. A votação se encerra na sexta-feira (16/09) ao meio-dia e a divulgação do 
resultado preliminar da votação será realizada no dia 19/09, conforme previsto no cronograma 
eleitoral. 
Como já divulgado, serão 24 os cargos eletivos envolvidos neste processo eleitoral, entre 
titulares e suplentes, assim distribuídos entre cada segmento: 
I. representação de servidores docentes, eleitos por seus pares, totalizando 4 (quatro) titulares 
e 4 (quatro) suplentes; 
II. representação do corpo discente, eleitos por seus pares, totalizando 4 (quatro) titulares e 4 
(quatro) suplentes; 
III. representação de servidores técnicos administrativos, eleitos por seus pares, totalizando 4 
(quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes. 
 

Cada eleitor poderá votar em apenas 1 (um) representante de sua categoria.  

 

Todo o processo eleitoral será online, mediado pelo Sistema Hélios de Votação Online do IFSP, 

e cada eleitor o acessará por meio de seu número de prontuário e senha (a mesma utilizada para 

acesso ao SUAP). Para votar, basta acessar o sistema através do link: https://helios.ifsp.edu.br/ 

 

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do Sistema Hélios de Votação Online, o eleitor 

poderá acessar o tutorial disponível no sítio eletrônico institucional do IFSP 

(https://manuais.ifsp.edu.br/shelves/helios). 

 

Ainda não escolheu seu candidato? Conheça os docentes, técnicos administrativos e discentes 

que propuseram candidatura em: http://srq.ifsp.edu.br/attachments/article/1446/divulgacao-

propaganda-eleitoral-concam.pdf 

 

 

São Roque, 14 de setembro de 2022. 

 

Comissão Eleitoral (Resolução ad referendum SRQ IFSP N.º 03/2022) 

Representante Docente: Thaís Minatel Tinós 

Representante Técnico-administrativo: Joseane Gomes dos Santos 

Representante Discente: Fernanda Furquim da Silva 
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