PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
----------------------ESTADO DO PARANÁ---------------------------

EDITAL Nº07 /2018
O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, no uso de suas atribuições legais
resolve:
TORNAR PÚBLICO
O presente Edital que estabelece normas para o Processo de Consulta à Comunidade
Escolar para a eleição de Diretores (as) para as escolas da Rede Municipal Ensino de Boa Ventura
de São Roque: Escola Getúlio Vargas; Nossa Senhora Aparecida e CMEI Maria Alma, para a
gestão 2019/2020, conforme a Lei Municipal 236/2005 e a alteração da mesma Lei 1021/2018.

I- DO PROCESSO DA CONSULTA
Art. 1.°. O processo de consulta à comunidade escolar para eleição de Diretor(a), será coordenado pela
Assessoria Jurídica da prefeitura Municipal Boa Ventura de São Roque e pela Comissão Eleitoral Geral
nomeada pelo Decreto 110/2018, para executar as ações necessárias à efetivação do Processo de
Consulta.

II- DA COMISSÃO ELEITORAL GERAL
Art. 2°. O Prefeito Municipal nomeará a comissão composta por 05(cinco) membros a qual terá as
seguintes atribuições:

I-Organizar e implantar o Processo de Consulta à comunidade escolar para a eleição de Diretor
(a) via edital;
II-Realizar a inscrição dos candidatos;
III-Analisar a documentação, deferir ou indeferir a candidatura juntamente com a Assessoria
Jurídica;
IV-Acompanhar e esclarecer dúvidas durante o Processo de Consulta;
V-Encaminhar à Assessoria Jurídica os recursos interpostos, decorrentes do processo de
consulta, no prazo de 24 horas, contando do recebimento.
VI-Organizar a Comissão Consultiva em cada Estabelecimento de Ensino para acompanhar o
Processo de Consulta.
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----------------------ESTADO DO PARANÁ--------------------------VII-A Comissão Consultiva será composta de 04(quatro) membros: 1(um) professor, 1(um)
funcionário e 2 (dois) pais.
VIII-A Comissão Eleitoral Geral encaminhará à Secretaria Municipal de Educação o nome dos
eleitos, bem como as atas de escrutinação acompanhadas das cédulas e lista dos votantes;
III . DA COMISSÃO CONSULTIVA

Art.3°. Compete ao Diretor da escola juntamente com um membro da Comissão Eleitoral Geral convocar
uma Assembleia para escolher os membros da Comissão Consultiva.
§ 1°. Após feita a escolha da Comissão, os membros entre si , elegerão o Presidente, 1º secretário e 2º
secretário e um suplente. O Diretor deve enviar através de ofício o nome dos membros da Comissão
Consultiva e sua função para a Comissão Eleitoral Geral;
§ 2°. A Comissão Consultiva trabalhará no dia da Consulta à Comunidade escolar na recepção dos votos
bem como na apuração dos mesmos;
§ 3º. Caberá a Comissão Consultiva juntamente com um membro da Comissão Eleitoral Geral fazer a Ata
de escrutinação;
§ 4º.

A Mesa receptora será formada por membros da Comissão Consultiva a ser constituída de

4(quatro) membros sendo: 1(um) presidente,1º secretário, 2º secretário e 1(um) suplente;
.
IV - DAS INSCRIÇÕES

Art. 4°. São requisitos para o registro do (a) candidato (a):

I-Pertencer ao Quadro próprio do Magistério;
II-Possuir curso superior;
III-Ter disponibilidade legal para assumir 40 horas de direção, nos períodos de manhã e tarde,
quando o candidato concorrer na escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e Centro de
Educação Infantil Maria Alma, comprovando no ato da inscrição com declaração devidamente
autenticada. (anexo III)
IV- O candidato que desejar concorrer eleição em instituição de 20 horas de funcionamento
deverá ter disponibilidade no horário de funcionamento da Escola, que comprovando no ato da
inscrição com declaração devidamente autenticada. (anexo III)
V- Não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal, transitada em julgado, nos
últimos 02(dois) anos, comprovado mediante certidão negativa do Fórum.
VI- Nos últimos 03(três) anos não ter penalidade administrativa

comprovando mediante

certidão do Recursos Humanos da Prefeitura e assinado pelo jurídico.
VII-Estar lotado no estabelecimento no qual vai concorrer.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
----------------------ESTADO DO PARANÁ--------------------------§1º A veracidade dos documentos e declarações apresentadas no ato da inscrição, são de inteira
responsabilidade do candidato, a não veracidade acarretará na aplicação de sanções penais e na
anulação da inscrição.
§2º Não havendo candidato, o prefeito municipal designará um professor do Quadro Próprio do
Magistério para assumir as funções;
Art. 5º. O candidato deverá apresentar a Comissão Geral de Eleição seu plano de ação para os 02(dois)
anos de exercício
§ 1°. O plano de ação deverá estar fundamentado na gestão democrática, de forma a contemplar todos
os segmentos da comunidade escolar:



Conselho Escolar;



APMF;



Discentes e docentes;



Coordenação;



Funcionários;



Pais e comunidade em geral.

§ 2°. O Plano de Ação deverá focar ações que priorizem o rendimento escolar dos alunos, com metas e
estratégias que visem tratar as fragilidades apresentadas na escola.
Art. 6º. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar o Plano de Ação ;
Art. 7º. As inscrições será realizada no dia 10 à 12 de dezembro de 2018 no horário das 08:00 às 17:00
na Secretaria Municipal de Educação com um membro da Comissão Geral.
Art. 8º. Os candidatos deverão entregar cópia (xérox) do diploma de graduação, RG,CPF , Certidão
negativa; Certidão da prefeitura do Recursos Humanos e apresentar os originais dos mesmos para
comprovação.
Art. 9º. Para tornar a inscrição válida o candidato deverá apresentar todos os documentos exigidos no
ato da inscrição e assinar a ficha de inscrição;

V- DA FISCALIZAÇÃO

Art. 10º. Havendo mais de um candidato registrado, a Comissão Eleitoral Geral, em reunião com os
candidatos, procederá ao sorteio dos números dos candidatos;
Art. 11º. Cada candidato concorrente terá direito a 02(três) fiscais dentre os eleitores do estabelecimento
de ensino, seus nomes deverão ser enviados via ofício pelos seus candidatos(as) a diretor(a), para a
Comissão Eleitoral Geral antecipadamente para serem credenciados pelo presidente;
Parágrafo Único. Os fiscais solicitarão aos presidentes das respectivas mesas o registro em ata de
qualquer irregularidade ocorridas na votação ou na escrutinação.

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
----------------------ESTADO DO PARANÁ--------------------------VI - DA ESCRUTINAÇÃO

Art.12º. A escrutinação será realizada pela Comissão Consultiva, por 01(um) membro da Comissão
Geral, acompanhadas por 01(um) fiscal de cada candidato;
Art.13º. A escrutinação será realizada ininterruptamente, no mesmo local da votação e deverá ocorrer
imediatamente após o encerramento da votação.
Art.14º. Antes de iniciar a escrutinação, a Mesa deverá analisar os votos em separado, anulando-os, se
for o caso, ou incluindo-os entre os demais existentes na urna, preservando o sigilo do voto;
Art.15º. A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes nas listagens de
votantes coincidem com o número de cédulas existentes na urna. Não havendo coincidência entre o
número de assinaturas e o número de cédulas da urna, o fato constituirá motivo de anulação da urna.
Art.16º. Serão anulados os votos:

I-Registros em cédulas que não correspondam ao modelo oficial;
II-Em cédulas oficiais que não estejam devidamente carimbadas e rubricadas;
III-Em cédulas preenchidas de forma que torne duvidosa a manifestação da vontade de eleitor;
IV-Que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o votante.
Art.17º. Concluídos os trabalhos de escrutinação, os resultados deverão ser lavrados em ata e enviados
a Secretaria Municipal de Educação.
VII - DA PROPAGANDA

Art.18º. A propaganda dos candidatos só será permitida após a divulgação do deferimento de sua
inscrição;
Art. 19º. Será realizada assembleia, para a apresentação dos planos de ação dos candidatos, em dia e
horário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação e Comissão Eleitoral Geral, com 30 minutos
no máximo para cada candidato e 20 minutos para responder as perguntas;
Art. 20º. É proibida a propaganda, durante todo o processo de consulta, para a escolha de Diretores que:
I - Implicar promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
II - Perturbar o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
III - Caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, envolvida no processo de consulta;
Art. 21º. A propaganda irreal, insidiosa ou manifestamente pessoal contra os concorrentes deverá ser
feita através de ofício e entregue a um membro da comissão no horário de funcionamento da secretaria,
a qual será analisada pela Comissão Eleitoral Geral que, se a entender incluída nessas características,
determinará sua imediata suspensão, alertando os candidatos, podendo haver a impugnação da
candidatura.
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----------------------ESTADO DO PARANÁ--------------------------Art. 22º. A denúncia de propaganda irreal, insidiosa a que se refere o art. 21, deverá ser fundamentada e
comprovada através de imagens, prints, áudios e testemunhas;
Art. 23º. Será vedado, durante todo o dia da consulta, sob pena de impugnação do candidato:
I - Dentro do estabelecimento de ensino e suas mediações, em raio de 100 metros, a aglomeração de
pessoas, bandeiras, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos,
caso ocorra a Comissão Eleitoral Geral advertirá e se não for acatado, a candidatura do candidato será
imediatamente impugnada;
II - Aos mesários e aos escrutinadores, o uso de vestuário ou objetos que contenha qualquer propaganda
do candidato;
III - O uso de alto-falantes e amplificadores com o objetivo de promover o candidato;
IV - A prática de aliciamento (inclusive corpo a corpo), com coação ou manifestação a influir na vontade
do eleitor;
V - Qualquer distribuição de material de propaganda;
VI - Transporte de eleitores por parte dos candidatos ou seu representante;
Art. 24º. Os fiscais do candidato deverão estar identificados com o nome e/ou número do candidato que
representam nos trabalhos de votação.

VIII - DOS VOTANTES

Art. 25º. Estão aptos a votar dois segmentos: Pais ou responsáveis; Professores e funcionários.
I - Professores com exercício no estabelecimento de ensino votará no mesmo. Se exercendo funções na
Secretaria Municipal de Educação ou cedidos para outros órgãos, terão direito de votar no local onde
estão lotados ;
II - Funcionários efetivos ou com qualquer outro vínculo supridos no estabelecimento;
III - Um responsável pelo aluno, caso tenha mais que um filho matriculado vota apenas uma vez (um voto
por família); segmento pais ou responsáveis.
IV - No caso o funcionário ter filho regularmente matriculado no estabelecimento de ensino ,terá direito a
um voto apenas;
V - Os professores estagiários e PSS terão direito a voto no estabelecimento de ensino em que estão
supridos.
VI - Haverá na Mesa receptora duas listas de votantes uma de Professores e funcionários, e outra de
pais ou responsáveis, conforme conste na matrícula; (pai, mãe ou responsável).
VIII - Haverá apenas uma urna receptora dos votos. (Pais ou responsáveis; Professores e funcionários).
IX - A Mesa receptora será instalada em local adequado, de forma a assegurar o sigilo do voto.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26º. O (a) Diretor (a) eleito deverá ser designado pelo prefeito municipal para que a partir do dia 01
de janeiro de 2019, automaticamente passe a exercer o seu mandato.
Art. 27º. Não será permitido o voto por procuração;
Art. 28º. A documentação dos candidatos eleitos, apresentada no ato de registro da candidatura, ficará
arquivada na Secretaria Municipal de Educação durante o mandato;
Art.29º. O diretor eleito deve pedir revogação da Portaria de férias para que possa assumir o mandato
em 02 de janeiro de 2019.
Art. 30º. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral Geral, Secretaria Municipal de
Educação e Assessoria Jurídica.

Boa Ventura de São Roque, 07 de Dezembro de 2018

__________________________________

Edson Flávio Hoffmann

Prefeito Municipal
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ANEXO I

CRONOGRAMA
DATA

Procedimento

07/12/2018

Publicação do Edital;

10/12/18 à 12/12/2018

Inscrição

13/12/2018

Divulgação da relação das inscrições deferidas.

14/12/2018

Prazo para recurso de indeferimento de inscrições.

15/12/2018

Divulgação dos recursos deferidos e homologação das
inscrições;

15 à 19/12/2018

Propaganda (neste período será convocada a assembleia com
os pais) e organizar a Comissão Consultiva em cada escola.

20/12/2018

Eleição:
Escola Nossa Senhora Aparecida (manhã e tarde)
CMEI Maria Alma. (manhã e tarde)
Escola do Campo Getúlio Vargas (tarde)
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