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DIVULGAÇÃO DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS APÓS A CONSULTA À 
COMUNIDADE ACADÊMICA, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DAS LISTAS 
TRÍPLICES DOS CANDIDATOS AO EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA DE 
DIRETOR DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA – “PASTOR ENÉAS 
TOGNINI 

 

Aos membros da Comunidade Acadêmica  

A Comissão Local para o processo de consulta em tela, agradece à toda a 

comunidade pela participação nesta primeira etapa do referido processo. Todos os 

que ouviram os candidatos, leram os planos de gestão e participaram votando nos 

candidatos. Tivemos um processo tranquilo graças à seriedade e maturidade dos 

três candidatos.  

Reiteramos, porém, que cumprimos a primeira etapa do processo, dada a 

responsabilidade da função, como explicitado em outros momentos, teremos a 

continuidade do processo de seleção por meio de outros instrumentos (análise dos 

planos de gestão, entrevistas e dinâmica de grupo) a ser realizados pelo Centro 

Paula Souza.  

Portanto, o resultado da consulta não significa ainda que o candidato já 

foi escolhido, só saberemos quem será a nossa nova direção no dia 12 de junho de 

2017, quando a Diretora Superintendente fizer a divulgação.  

Nesta primeira etapa os resultados foram os seguintes:  

A) Carlos Alberto Piña Aragão, que obteve vinte votos de docentes, sete votos 

de funcionários, e cento e sessenta e dois votos de discentes;  

B) Fabiana Serralha Miranda de Pádua que obteve trinta e cinco votos de 

docentes, cinco votos de funcionários, e cento e vinte e quatro votos de 

discentes e; 

C)  Ricardo Di Bartolomeo que obteve vinte votos de docentes, dois votos de 

funcionários, e sessenta e oito votos de discentes.   

Assim sendo, a lista tríplice ficou assim constituída: Carlos Alberto Piña Aragão; 

Fabiana Serralha Miranda de Pádua; Ricardo Di Bartolomeo.  

Agradecemos a colaboração de todos e renovamos o ensejo de que 

continuemos trabalhando para que a FATEC IPIRANGA possa continuar trilhando o 

caminho de sucesso que percorreu até o presente momento. 

Atenciosamente, 

Comissão Local  

Prof. Dr. Márcio Magalhães Fontoura (Presidente) 
Silvia Aparecida Gimenez Machado Servidor (Membro) 

Fernando Henrique Stahl  Discente (Membro) 
 

Simone Silvia Ferreira Nunes (Secretária) 


