Anexo 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA

Eu,________________________________________________, Diretor da unidade
escolar ________________________________________________________________,
em conformidade com Decreto nº 17.287/18, convoco todos os membros da
comunidade escolar (pais, alunos, professores e funcionários) para a Assembleia Geral
Extraordinária, com o objetivo de formar a Comissão Eleitoral que conduzirá os
trabalhos da eleição para Diretor Escolar do Sistema Municipal da Educação de Lages.

Local: _____________________________________________
Data: 29 de outubro de 2018, segunda-feira
Horário: 19 horas.

Lages, 22 de outubro de 2018.

_____________________________
Assinatura do Diretor da Unidade Escolar
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Anexo 2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA FORMAR A COMISSÃO ELEITORAL
PARA ELEIÇÃO DE DIRETORES

Ata da Assembleia Geral para a definição da Comissão Eleitoral do(a) CEIM/EMEB
______________________________________________________________________,
localizado(a) ________________________________________________, no município
de Lages, SC, realizada no dia, 29 de outubro de 2018, com início às dezenove horas,
numa das dependências desta unidade escolar. A Comissão Eleitoral Escolar constituída
nesta Assembleia, conforme descrito abaixo, terá por atribuição e sob sua inteira
responsabilidade a coordenação, a execução, o escrutínio e a promulgação dos
resultados da eleição em cada Unidade Escolar, conforme disposto no art. 11 do Decreto
nº 17.287/18.
Representante dos pais:

1. _______________________________________
2. _______________________________________

Representante dos professores:

1. _______________________________________
2. _______________________________________

Representante dos funcionários:

1. _______________________________________
2. _______________________________________

Representante dos alunos:

1. _______________________________________
2. _______________________________________

Após a discussão e as deliberações da Assembleia, lavrou-se o presente termo de
compromisso

no

livro

de

atas.

Nada

mais

havendo

a

tratar,

eu

____________________________________, secretária da Assembleia Geral, lavrei
esta ata que assino com os representantes eleitos e demais presentes.

Lages, 29 de outubro de 2018.
Assinaturas:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Anexo 3
EDITAL DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

Ficam abertas, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2018, das 8h às 18h, as
inscrições para a(s) candidatura(s) ao cargo de Diretor da Unidade Escolar do(a)
CEIM/EMEB __________________________________________________________.

A eleição acontecerá no dia 23 de novembro de 2018, das 8h às 19h, ininterruptamente,
nas dependências desta Unidade Escolar, observados os dispostos no Decreto nº
17.287/18 e na Instrução Normativa nº 002/2018, sob a responsabilidade da Comissão
Eleitoral Escolar indicada na Assembleia Geral.

Os candidatos interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, de acordo com o art.
2º do Decreto nº 17.287/18 e o art. 5º da Instrução Normativa 002/2018, os seguintes
documentos:
I.
II.
III.

Cópia de RG e CPF do candidato;
Cópia do diploma ou certificado de maior titulação na área da educação;
Atestado de tempo de serviço prestado em cargo efetivo do magistério do
Sistema Municipal de Educação, igual ou superior a cinco anos, e que
especifique atividade de docência de no mínimo 03 (três) anos, emitido pelo
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Lages;

IV.

Declaração da Unidade Escolar em que se pretende inscrever para o processo
eleitoral, com assinatura do diretor e do ATE que especifique atuação há no
mínimo 18 (dezoito) meses, sendo que os últimos 06 (seis) meses devem ser
ininterruptos;

V.
VI.

Declaração de antecedentes criminais (ficha corrida) emitida pelo Fórum;
Cópia do certificado de conclusão do curso de Gestão de processos educativos e
organizacionais da educação básica, fornecido pela Universidade do Planalto
Catarinense – Uniplac, com aproveitamento mínimo de 30h (trinta horas) no ano
de 2018;
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VII.

Cópia do plano de ação pedagógico e administrativo para o período de gestão,
conforme modelo disponibilizado no curso oferecido pela Uniplac;

VIII.

Declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Lages comprovando que não sofreu pena de suspensão em
processo administrativo disciplinar nos últimos 05 (cinco) anos.

A homologação preliminar das candidaturas será divulgada pela Comissão
Eleitoral Escolar no dia 05 de novembro de 2018.

Lages, 29 de outubro de 2018.

_________________________________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral
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Anexo 4 (modelo de requerimento de candidatura)

Ao Senhor Presidente da Comissão Eleitoral Escolar

REQUERIMENTO
Eu,____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ (nacionalidade, naturalidade, nº do RG e do
CPF, endereço, profissão, estado civil), embasado e amparado legalmente pelo Decreto
nº 17.287/18 e pela Instrução Normativa nº 002/18, venho, respeitosamente, requerer o
registro de candidatura para concorrer à eleição para a função de diretor escolar do(a)
CEIM/EMEB ___________________________________________________, a partir
da documentação comprobatória apresentada anexa a este requerimento.
Nestes termos, peço deferimento.

Lages-SC, ______de novembro de 2018.

______________________________________________________
Assinatura do Candidato
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Anexo 5 (modelo de procuração a ser utilizado somente para os candidatos
impossibilitados de fazer a própria inscrição)

PROCURAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA

OUTORGANTE: nome, nacionalidade, naturalidade, nª de documentação, estado civil,
profissão, endereço completo.
OUTORGADOS: nome, nacionalidade, naturalidade, nº de documentação, estado civil,
profissão, endereço completo.
PODERES: o outorgante nomeia o outorgado para o fim de promover o registro de seu
nome para candidatura a função de diretor(a) da EMEB ou CEIM, podendo, para tanto
assinar requerimentos, solicitações, enfim, praticar todos os atos que se façam
necessários ao bom, fiel e cabal cumprimento da presente, outorga.

Lages,___ de novembro de 2018.

________________________________________
Assinatura reconhecida em cartório do candidato
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Anexo 6 (modelo de ata somente se não houver candidatos)

ATA PARA A COMISSÃO ELEITORAL

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2018, nas dependências da Unidade Escolar
______________________________________________________________________,
localizada no bairro ____________________, município de Lages-SC, a Comissão
Eleitoral verificou que dentro do prazo estabelecido pelo Decreto nº 17.287/18 e pela
Instrução Normativa nº 002/18, não houve candidatos inscritos para concorrer ao
processo eleitor de Diretor Escolar do Sistema Municipal da Educação de Lages. Nada
mais havendo a tratar, eu, ____________________________, presidente da Comissão
Eleitoral, lavrei esta ata, que assino com os demais membros.

Assinaturas:
Presidente:____________________________________________________________
Membros:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lages, 05 de novembro de 2018.
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Anexo 7 (modelo de ata se houver candidatos)
ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA

Conforme Decreto nº 17.287/18 e Instrução Normativa nº 002/18, foram abertas as
inscrições

para

o

processo

de

eleição

de

diretores

da

_____________________________________________________.

Unidade
As

Escolar
inscrições

ficaram abertas nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2018, das 8h às 18h, sendo
este o prazo final para as inscrições. Inscreveram-se e foram homologadas para a eleição
do dia 23 de novembro de 2018, as seguintes candidaturas:

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Lages, ____ de novembro de 2018.

Assinaturas da Comissão Eleitoral
Presidente:____________________________________________________________
Membros:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 8 (modelo a ser utilizado pela Comissão Eleitoral Escolar com a colaboração do
ATE)
LISTA DE VOTANTES
PAI OU MÃE OU RG ou CPF
RESPONSÁVEL
João (pai)
Maria (mãe)
Ana
(avó
responsável)
Jacó (pai)
Estér (mãe)
Pedro (pai)
Sueli (avó)
Patrícia (mãe)
Charles (avô)
Tereza (avó)
Osni (pai)
Conceição (mãe)

José (pai)
Fátima (mãe)

ALUNO
S
Josué

TURMA TOTAL DE ASSINATURA
VOTOS
Berçário 01

Mirela

Pré II

01

Lucas

1º ano

01

Virgínia
Jean
Joana
Paulo
Pauline
Pâmela
Pedro
Ricardo

4º ano
5º ano
7º ano
8º ano
2º ano
Pré I
Berçário
6º ano

01
01
01

01

*Apenas uma pessoa da família de cada aluno poderá votar. Quando o primeiro dos listados comparecer para
assinar os demais deverão ser riscados, imediatamente.

PROFESSORES
Nome
1.
2.
3.
4.
FUNCIONÁRIOS
Nome
1.
2.
3.
4.
ALUNOS – A PARTIR DO 5º ANO
Nome
1.
2.
3.
4.

RG ou CPF

Assinatura

RG ou CPF

Assinatura

TURMA

Assinatura
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ANEXO 9 (modelo da cédula de votação – deve ser assinada no verso pela
Comissão Eleitoral)

CÉDULA DE VOTAÇÃO
Candidato único
Nome do Candidato

SIM

NÃO

CÉDULA DE VOTAÇÃO
Mais que um candidato

Nome do Candidato 1

Nome do Candidato 1

Nome do Candidato 1
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ANEXO 10 (para uso exclusivo da SMEL)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu___________________________________________________________, Presidente
da

Comissão

Eleitoral

do

(a)

CEIM/EMEB

_____________________________________________________________, de posse
da(s) urna(s) nº(s) ________________, responsabilizo-me pela(s) mesma(s), garantindo
a(s) sua(s) INVIOLABILIDADE(S) até o término do pleito eleitoral para o suprimento
do cargo de diretor desta Unidade Escolar.
Comprometo- me a devolvê-la ao responsável da Secretaria Municipal da Educação de
Lages, no dia 23 de novembro de 2018.

Lages, 22 de novembro de 2018.

____________________________________
Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral
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ANEXO 11
LACRES PARA A URNA
A urna recebida pela Comissão Eleitoral, deverá ser vistoriada e lacrada antes do início
da eleição, dia 23/11/18, às 7 horas e 45 minutos, pela referida comissão. Ao término da
eleição, às 19 horas, novamente deverá ser lacrada.

Lacre 1 (antes da eleição)
Urna nº _________________________
Vistoriada e lacrada pela Comissão Eleitoral
Rubricadas / assinadas:
________________________________________________
________________________________________________
Lages, 23 de novembro de 2018
Horário: ___________________________

Lacre 2 (ao término da eleição)
Urna nº _________________________
Vistoriada e lacrada pela Comissão Eleitoral
Rubricadas / assinadas:
________________________________________________
________________________________________________
Lages, 23 de novembro de 2018
Horário: ___________________________
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ANEXO 12
ATA PARA MESA ESCRUTINADORA DA ELEIÇÃO DE DIRETORES
Unidade Escolar: __________________________________________________
Membros da Comissão Eleitoral Escolar: ____________________________________
______________________________________________________________________
1. Estavam aptos a votar
Pais ou responsáveis:___________ (escrever também nº por extenso)
Alunos:____________
Funcionários:__________
Total :____________
2. Votaram
Pais:___________ (escrever também nº por extenso)
Alunos:____________
Funcionários:__________
Total:____________
3. Votos brancos ____________________________(escrever também nº por extenso)
4. Votos nulos ____________________________(escrever também nº por extenso)

Quanto ao quórum necessário, para validar o pleito, de 50% + 1 de presença dos aptos a
votar, verificou-se que (assinale):
(____) houve quórum
(____) não houve quórum
O Candidato.............. obteve:
Votos

O Candidato.............. obteve:
Votos

Um dos candidatos conseguiu a maioria dos votos: (____) SIM (____) NÃO
Apurados todos os votos, foi eleito o candidato:
______________________________________________________.

Lages, 23 de novembro de 2018.
______________________________
Membro Comissão Eleitoral

__________________________
Presidente Comissão Eleitoral
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ANEXO 13 (modelo para quando houver mais de um candidato)
ATA DA ELEIÇÃO – MAIS DE UM CANDIDATO
A eleição de diretor da EMEB/ CEIM_______________________________________
bairro______________ município de Lages SC, foi realizada no dia 23 de novembro de
2018, numa das dependências da própria Unidade Escolar com a finalidade de eleger o
diretor(a) para o período de 2019 a 2021. Aberta a sessão, a Comissão Eleitoral deu por
iniciado os trabalhos de votação passando todo material necessário ao processo de
eleição.

Estavam

devidamente

registrados

os

candidatos:

______________________________e ____________________________. A eleição
transcorreu normalmente, iniciando às 8 horas, e, conforme o edital de convocação,
encerrou-se às 19 horas. Em seguida, o presidente da Comissão Eleitoral, solicitou aos
membros da Comissão Eleitoral, a contagem dos votos. Concluindo a contagem,
verificou-se que a soma total destes, correspondia ao número de votantes presentes. A
contagem

ficou

assim

distribuída:

candidato____________________________obteve_________

votos;

o
o

candidato

____________________________ obteve___________votos; a soma dos votos brancos
e

nulos,

totalizou_______

votos.

Como

resultado

deste

pleito,

foi

eleito(a)______________________________________________ , para exercer a
função de diretor(a) desta Unidade Escolar.

Lages, 23 de novembro de 2018.

Assinatura de todos os presentes

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 14 (modelo para quando houver candidato único)
ATA DA ELEIÇÃO – CANDIDATO ÚNICO
A eleição de diretor da EMEB/ CEIM_______________________________________
bairro______________ município de Lages SC, foi realizada no dia 23 de novembro de
2018 numa das dependências da própria Unidade Escolar com a finalidade de eleger o
diretor(a) para o período de 2019 a 2021. Aberta a sessão, a Comissão Eleitoral deu por
iniciado os trabalhos de votação passando todo material necessário ao processo de
eleição. Estava devidamente registrado o candidato:_______________________. A
eleição transcorreu normalmente, iniciando às 8 horas, e, conforme o edital de
convocação, encerrou-se às 19 horas. Em seguida, o presidente da Comissão Eleitoral,
solicitou aos membros da Comissão Eleitoral, a contagem dos votos. Concluindo a
contagem, verificou-se que a soma total destes, correspondia ao número de votantes
presentes.

A contagem ficou assim distribuída: o candidato__________________

obteve _________ votos e a soma dos votos brancos e nulos, totalizou_______ votos.
Como resultado deste pleito, foi eleito (a)_________________________________, para
exercer a função de diretor(a) desta Unidade Escolar.

Lages, 23 de novembro de 2018.

Assinatura de todos os presentes

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 15 (modelo para falta de quórum)

ATA DA ELEIÇÃO – FALTA DE QUÓRUM

A eleição da EMEB/CEIM _______________________________________________,
bairro _____________ , no município Lages SC, foi realizada com início às 8 horas do
dia 23 de novembro de 2018, numa das dependências da própria Unidade Escolar com a
finalidade de eleger o diretor(a) da escola para o período de 2019 a 2021. Aberta a
sessão, a Comissão Eleitoral deu por iniciado os trabalhos de votação passando todo
material necessário ao processo de eleição. Estavam devidamente registrados os
candidatos: ______________________________e ____________________________.
A eleição transcorreu normalmente, iniciando às 8 horas, e, conforme o edital de
convocação, encerrou-se às 19 horas. Em seguida, o presidente da Comissão Eleitoral,
solicitou aos membros da Comissão Eleitoral, a contagem dos votos. Concluindo a
contagem, verificou-se que não houve quórum, isto é não atingiu 50% (cinquenta por
cento) mais 01(um) dos aptos a votar. De acordo com o Decreto nº 17.287/18, a urna
não será aberta, cabendo então ao Chefe do Poder Executivo Municipal a indicação do
diretor(a).

Lages, 23 de novembro de 2018.

Assinatura de todos os presentes

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 16
MODELO DE RECURSO

Ao Sr. Presidente da Comissão Eleitoral

Eu,________________________________

(nacionalidade,

naturalidade,

nº

documentação, estado civil, profissão, endereço), através dos fatos que passo a
especificar, embasados e amparados legalmente pelo Decreto nº 17.287/18 e pela
Instrução Normativa nº 002/18, venho, respeitosamente, requerer:

(EXPOR OS MOTIVOS)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nestes termos, peço o deferimento.

Lages,______________________ (local e data)

____________________________________________
Assinatura com firma reconhecida pelo proponente do recurso
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