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EDITAL Nº 001/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MARANHÃO, Itamar Nunes 

Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, 

estabelece e divulga normas específicas para abertura das inscrições e realização do 

processo de escolha de Diretores e Coordenadores das escolas da rede pública municipal 

conforme Lei n° 175/2009 de 07 de dezembro de 2009 e Lei n° 182/2010 de 01 de 

março de 2010. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

1.1. O processo eleitoral para escolha de Diretores e Coordenadores das escolas da rede 

pública municipal de Alto Parnaíba, Maranhão, será regido por este Edital, por seus 

anexos e eventuais retificações, caso existam; 

 

1.2. O processo se dará por eleição direta e secreta, com a participação de todos os 

segmentos da comunidade escolar, sendo o voto de cada eleitor cadastrado considerado 

único e com o mesmo peso para efeito de votação e de apuração; 

 

2. DOS CANDIDATOS 

 

2.1. Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor e Coordenador de unidade escolar 

professores efetivos da rede municipal de ensino que:  

I-Que estejam exercendo cargo efetivo de professor, diretor ou coordenador, 

ininterrupto ou não, contados até a data da inscrição, prestados em escolas da rede 

municipal de ensino através de concurso público, que tenha concluído o Estágio 

Probatório, com avaliação satisfatória, e, que esteja em efetivo exercício da profissão, 

conforme disposto no art. 9°, III, da Lei 182/2010.  

II-Comprovem habilitação em cursos de licenciatura de 3° grau específico na área da 

educação;  

III-Apresentem um plano de trabalho com objetivos e metas em consonância com o 

Projeto Político-Pedagógico da escola, com base na BNCC- Base Nacional Comum 

Curricular,  

IV-Comprometa-se em desempenhar a função, se eleitos, em regime de dedicação 

exclusiva, mediante assinatura de um Termo de Compromisso junto à Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED; 

V-Não estejam envolvidos em processos de sindicância, administrativos e criminais;  

VI-Estejam em gozo dos direitos políticos; 

VII-Comprovem regularidade em relação às obrigações eleitorais e, se do sexo 

masculino, as obrigações militares;  

VIII- Estar em situação regular junto à Receita Federal e a Secretaria de Estado da 

Tributação, com SERASA, apresentando certidões; 
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IX-Não possuir pendências financeiras nas prestações de contas junto aos setores da 

SEMED, dos Programas Educacionais do MEC/FNDE e suas ações agregadas;  

X-Estar apto para exercer plenamente a presidência das UEx, em especial a 

movimentação financeira bancária;  

XI-Ter disponibilidade para o cumprimento do regime de quarenta horas semanais, com 

dedicação exclusiva para o exercício da função a que concorre, bem como em eventual 

necessidade para atividades correlatas;  

XII-É vedado candidatar-se à eleição, o professor/a que estiver em processo de 

avaliação do Estágio Probatório; 

XIII-É vedado candidatar-se à eleição, o professor/a que já possui redução de carga 

horária de suas atividades; 

XIV-O candidato deverá apresentar declaração que não possui acúmulo de cargo 

indevido de acordo com art.37, inciso XVI da Constituição Federal; 

XV-O diretor se eleito for é o responsável direto pela coleta de declaração do Censo 

Escolar, principal ferramenta educacional das matriculas que serve de base para o 

repasse de recursos do governo federal, durante todo o seu pleito na Unidade de Ensino; 

XVI-O apto a concorrer à eleição de diretor somente poderá registrar candidatura em 

uma única Unidade escolar;  

XVII-O diretor se eleito for deverá cumprir e assegurar o cumprimento dos dias letivo e 

horas aulas estabelecidas, na LDB 9394/96;  

XVIII-Obrigação do diretor e coordenador eleito zelar pelo patrimônio da escola, 

responsabilizando-se por quaisquer danos patrimoniais durante sua gestão; 

XIX-O candidato terá direito apenas a 01(um) fiscal credenciado. 

 

2.2. O Plano de Trabalho pedagógico a que se refere o inciso III do item 2.1 deverá ser 

formulado de acordo com critérios previstos pelo Edital 001/2021, e deverá apresentar 

metas relacionadas ao desempenho pedagógico da Unidade de Ensino da qual concorre 

ao cargo, e as ações para alcançá-las, observando a realidade da escola, os recursos 

disponíveis e as diretrizes apontadas pela SEMED, a ser desenvolvido durante sua 

gestão. Deverá ser elaborado visando alcançar as metas projetadas pelo MEC/INEP para 

o IDEB-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tendo como referência o 

monitoramento do desenvolvimento dos alunos com baixo desempenho que deverá 

orientar as ações que garantam uma melhor equidade no desempenho dos alunos da rede 

municipal de ensino, a curto, médio e longo prazo.  

 

2.3. Considerar-se-á eleita a chapa que alcançar maioria dos votos válidos; 

 

2.4. Em caso de empate, será eleita a chapa que os candidatos apresentarem:  

I. Maior disponibilidade para o exercício do cargo; 

II. Comprovação de mais elevada escolaridade, pela análise de curriculo; III. Maior 

idade cronológica.  

2.5. A candidatura única obriga a obtenção de 50% (cinquenta por cento) mais um dos 

votos apurados;  

2.6. Na escola onde não houver registro de chapas que concorram na eleição para diretor 

e coordenador, o chefe do executivo nomeará o ocupante do cargo; 
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2.7. É expressamente proibido às chapas concorrentes o uso de meios que atestem 

aliciamento dos votantes, sob pena de terem suas candidaturas impugnadas, depois de 

comprovado o ato ilícito;  

2.8. O candidato que estiver em processo de aposentadoria, licença por motivo de saúde, 

licença maternidade, licença prêmio ou quaisquer afastamentos não poderá participar do 

processo eleitoral como candidato; 

2.9. O candidato em readaptação funcional só poderá candidatar-se mediante 

apresentação de laudo médico expedido pelo médico especialista da área, atestando não 

haver incompatibilidade de sua condição de saúde com as atribuições do cargo a que 

pretende concorrer. 

2.10. A eleição para o cargo de Coordenador Pedagógico ocorrerá simultaneamente à 

eleição de Diretor e obedecerá aos seguintes critérios: 

2.11.. O Coordenador será eleito por um colegiado formado pelo corpo docente 

devidamente lotado no estabelecimento de ensino; 

2.11.1. O candidato deverá ser Licenciado em Pedagogia ou Pós-Graduação garantida 

nesta formação;  

2.11.2. O mandato será igual ao do Diretor; 

2.11.3. Serão obedecidas todas as normas das eleições para o cargo de diretor. 

 

3. DO PLANO DE TRABALHO 

 

3.1. O Plano de Trabalho, mencionado neste edital deverá apresentar as ações, 

metodologias, recursos, prazos e responsáveis pela implementação, considerando: 

 

1. Os seguintes princípios da gestão democrática: 

 

a) A educação como direito de todos (as);  

b) Aprendizagem de todos; 

c) Equidade;  

d) Transparência; 

e) Participação; 

f) Integração; 

 

II. As seguintes Dimensões:  

a) Dimensão Pedagógica; 

b) Dimensão Administrativa;  

c) Dimensão Institucional e Financeira; 

 

De acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996: 

 

Art. 12.  Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I- elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II- administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  

III- assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

 

IV- velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
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V-prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola;  

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de 

2009); 

VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem 

quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; 

(Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019); 

IX- promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos 

de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; 

(Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018); 

X- estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela 

Lei nº 13.663, de 2018); 

XI - promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e 

enfrentamento ao uso ou dependência de drogas (Incluído pela Lei 13.840, de 2019); 

 

3.2. O Plano de Trabalho deverá ser assinado pelo integrante da chapa e será registrado 

conforme o Anexo II deste Edital; 

3.3. A Comissão Eleitoral Central deverá verificará se o Plano de Trabalho está 

formulado de acordo com o previsto neste Edital; 

3.4. Aclamada a chapa vencedora, seu plano de trabalho tornar-se-á compromisso de 

gestão, bem como as normas que regem este edital, devidamente reconhecido em 

formulário próprio – Anexo XVI deste Edital; 

3.5. O Edital e o Plano de Trabalho da chapa vencedora será instrumento de 

acompanhamento e avaliação da gestão escolar pelas instâncias competentes;  

3.6. As condições de idoneidade dos candidatos, exigidas nos incisos V, VI, VII, VIII e 

IX do item 2.1 deste Edital para registro de chapa, deverão ser mantidas no curso do 

mandato.  

 

4. DOS ELEITORES 

 

4.1. São considerados eleitores das respectivas unidades escolares o colegiado composto 

por:  

 

I. Alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Regulares e frequentes, a 

partir de 16 (dezesseis) anos de idade, completados até a data da eleição; 

II. Pais ou responsável do aluno menor de 16 anos regularmente matriculado e 

frequente na escola e que o nome conste no caderno de votação;  

III. Entende-se por responsável pai/mãe ou aquele que constar na ficha de matricula do 

aluno; 

IV. Servidores em exercício na unidade escolar. 

 

4.2. Os eleitores serão habilitados através de cadastramento eleitoral, que deverá ser 

realizado em prazo definido no edital, encerrando-se em até 8 (oito) dias antes da 

realização das eleições; 
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4.3. Será permitido um único voto manifestado pela mãe ou pelo pai ou pelo 

responsável, independente do número de filhos matriculados na escola; 

4.4. O servidor que possui mais de uma matrícula e que exerce atribuições em mais de 

uma escola terá direito ao voto em cada uma delas; 

4.5 O pai/mãe ou responsável que possui mais de um filho matriculado em mais de 

uma escola terá direito ao voto em cada uma delas; 

4.6. Em hipótese nenhuma um eleitor terá direito a mais de um voto em cada escola;  

4.7. Para fins do previsto no inciso IV do item 4.1 consideram-se, também, em exercício 

na escola os servidores afastados devido a férias, júri e outros serviços considerados 

obrigatórios por lei, e em licenças: médica, maternidade, paternidade, ao adotante, e no 

período remunerado da licença para acompanhar familiar doente, desde que esteja 

devidamente cadastrado e que não esteja ausente da sua função dentro da Escola, por 

mais de seis (06) meses ininterruptos a contar até a data da publicação do presente 

edital; 

4.8. Entende-se por frequente, para os fins do previsto no inciso I do item 4.1 o aluno 

que contar, no ano, com o mínimo de 70% (setenta por cento) de frequência, a partir da 

data da matrícula até o dia da eleição;  

4.9. Entende-se por responsável, para os fins previstos no inciso III do item 4.1 quem 

efetivou a matricula do estudante com idade menor de 16 anos; 

4.10. No momento da votação o eleitor deverá apresentar um documento oficial de 

identificação com foto e assinatura;  

4.11. Não será permitido o voto por procuração. 

 

5. DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL 

 

5.1. A Comissão Eleitoral Central, com atribuições previstas neste Edital, será formada 

por representantes da SEMED Secretaria Municipal de Educação; Prefeitura Municipal 

de Alto Parnaíba, Câmara Municipal de Vereadores; CACS - Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, SINSEPAP - Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de Alto Parnaíba - MA; CME - Conselho Municipal 

de Educação, indicada através de oficio das entidades para este fim, e, terá a 

coordenação geral da Secretária Municipal de Educação;  

5.2. A convocação para a eleição será feita através deste edital, que deverá ser afixado 

nas dependências das escolas onde haverá eleição, bem como no mural da Prefeitura e 

SEMED, e, deverá ter ampla divulgação nos meios de comunicações existentes; 

 

5.3. A Comissão Eleitoral Central escolherá os mesários que atuarão no dia da Eleição, 

composto por representantes da Comunidade Escolar; 

5.4. A Secretaria Municipal de Educação SEMED, deverá afixar, até o dia 30 de 

novembro de 2021 em locais públicos e visíveis, os nomes dos componentes das mesas 

receptoras de votos - mesários; 

5.5. É vedada a participação de candidatos inscritos e seus parentes, ainda que por 

afinidade, até o segundo grau e o cônjuge, na equipe de mesários; 

5.6. A Comissão Eleitoral Central, depois de constituída, terá como presidente, o 

Secretário Municipal de Educação, que terá, além do seu voto pessoal, o voto de 

desempate; 
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5.7 Os membros da Comissão Eleitoral Central deverão conduzir o processo de forma 

imparcial, vedado qualquer tipo de manifestação de apoio às chapas; 

5.8. Caberá à Comissão Eleitoral Central planejar, organizar, presidir, conduzir e 

deliberar sobre as questões inerentes ao processo eleitoral, garantindo o cumprimento do 

previsto neste Edital e, ainda, com exclusividade, as seguintes atribuições, dentre outras:  

 

I-Afixar, em locais públicos e visíveis da Escola e da comunidade, o Edital de 

convocação para eleições (Anexo III), a relação das chapas concorrentes (Anexo V) e os 

demais atos pertinentes, conforme cronograma (Anexo I); 

II-Incumbir a Secretaria da Escola de credenciar os eleitores; 

III-Supervisionar a validação da relação dos eleitores procedida pela Secretaria da 

Escola (Anexo VII e VIII); 

IV-Conferir e rubricar as listas de eleitores credenciados; 

V-A Comissão designará um responsável para receber as inscrições dos candidatos à 

direção e coordenação por meio do Requerimento de Registro de Chapa (Anexo IV), 

autorizando aquelas cujos candidatos atendam às exigências previstas neste Edital;  

VI-Receber pedidos de impugnações relativas ao registro das chapas e encaminhá-los à 

Comissão Eleitoral Central;  

VII-Deliberar sobre necessidade e/ou pertinência para realização de campanha e debate 

dentro das respectivas Unidades Escolares de acordo com cronograma;  

VIII-Providenciar o sorteio da ordem numérica das chapas concorrentes; 

IX-Elaborar e afixar a relação das chapas dos candidatos, dando ciência à comunidade 

de eleitores; 

X-Remeter à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, cópia dos Anexos 

imediatamente depois de findados os prazos definidos no cronograma; 

XI-Designar e credenciar as Mesas de Votação; 

XII-Credenciar o fiscal dos candidatos, que serão identificados por crachás; 

XIII-Supervisionar, conduzir e validar os trabalhos da eleição e apuração; 

XIV-Solucionar as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem durante o processo eleitoral;  

XV-Recolher todo o material das eleições, após o encerramento do processo;  

XVI-Acondicionar, após apuração, em envelope lacrado e rubricado, as cédulas únicas 

sufragadas e as relações de eleitores; 

XVII-Acondicionar em envelopes, com lacres devidamente rubricados, todo o material 

sobre o processo eleitoral, e entregar à Secretaria Municipal de Educação-SEMED 

juntamente com as ATAS, conforme previsto nos Anexos deste Edital. 

 

5.9. A Escola deverá colocar todos os recursos humanos e materiais possíveis à 

disposição da Comissão Eleitoral Central, para que ela possa desincumbir-se com 

presteza de suas atribuições; 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO 

 

6.1 - Caso haja pedido de impugnação do registro de chapa, contra qualquer 

candidatura, este deverá ser entregue a Comissão Eleitoral Central no dia subsequente  

após a data final das inscrições das chapas, para o registro devidamente fundamentado;  
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6.2. A Comissão Eleitoral Central terá até o dia 01 de dezembro de 2021, conforme 

Cronograma (Anexo I), para decidir a respeito das impugnações previstas no parágrafo 

anterior, encaminhando ao candidato; 

6.3. Na hipótese de o pedido de impugnação ser deferido pela Comissão Eleitoral 

Central, o candidato será excluído do processo eleitoral, com as devidas divulgações 

pela Comissão.  

 

7. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

7.1. Os candidatos poderão promover suas campanhas eleitorais, respeitando-se o 

previsto neste Edital; 

7.2. Cabe à Comissão Eleitoral Central fiscalizar a propaganda eleitoral, nos termos 

deste Edital; 

7.3. A propaganda das chapas terá início no dia 22 de novembro de 2021; 
7.4. A campanha eleitoral deverá ser finalizada 12 (doze) horas antes do início do pleito, 

com retirada de todo o material de campanha do interior da unidade escolar; 

7.5. É vedada na campanha: 

I-A confecção, utilização, gratuita ou não de bens, valores e serviços, camisetas, bonés, 

canetas, brindes, cestas básicas, pelos candidatos ou por terceiros com sua autorização e 

quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor; 

II-A utilização dos recursos da Caixa Escolar para as atividades promocionais de 

campanha dos candidatos; 

III-A utilização de material de consumo da escola para fins de promoção de campanha 

dos candidatos; 

IV-A utilização de carro de som. 

7.6. A Comissão Eleitoral Central, junto com a Secretaria Municipal de Educação-

SEMED deverão decidir sobre a utilização dos espaços da escola para a propaganda 

eleitoral. 

 

 

8. DA VOTAÇÃO 
8.1. A votação terá início às 08:00 horas e encerrar-se-á às 12:00 horas do dia 05 de 

dezembro de 2021, para todas as unidades escolares;  

8.2. Não será permitido: 
I. Votar mais de uma vez na mesma Unidade Escolar, ainda que o eleitor represente 

segmentos diversos ou acumule cargos ou funções; 

II. Mais de um voto de mãe, pai ou responsável pelo estudante, independente do número 

de filhos matriculados na mesma unidade escolar. 

 

8.3. Cada chapa deverá requerer apenas 01 (um) fiscal para acompanhar o processo de 

votação (Anexo X). 

 

9. DAS MESAS DE VOTAÇÃO 

 

9.1. O Presidente junto com Comissão Eleitoral Central deverá convocar 3 (três) 

mesários  e 2 (dois) suplentes  para a Mesa  de votação que serão credenciados antes de 

dar início ao processo de votação;  
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9.2. O candidato a diretor e coordenador de cada uma das chapas deverá assinar Termo 

de Concordância (Anexo XV), em relação à indicação dos mesários e suplentes 

realizada pela Comissão Eleitoral Central, no caso discordância apresentar justificativas 

para Comissão Eleitoral Central para análise; 

 

9.3. A Comissão Eleitoral Central, previamente, indicará o presidente e um secretário da 

mesa, os quais deverão acompanhar toda a votação, não podendo ausentar-se 

simultaneamente; 

 

9.4. Na ausência do presidente da Mesa de Votação, o secretário ocupará suas funções, 

respondendo pela ordem e regularidade do processo eleitoral; 

 

9.5. Não poderão integrar a Mesa de Votação, quaisquer candidatos e/ou seus parentes, 

ainda por afinidades, até o segundo grau, o cônjuge e os servidores que estiverem na 

Direção;  

 

9.6. Todas as deliberações que ocorrerem durante o processo eleitoral deverão ser 

registradas em ATA (Anexo XVI) pela equipe de Mesários;  

 

9.7. Na Mesa de Votação haverá uma relação de eleitores, elaborada conjuntamente 

com a Secretaria da Escola e pela Comissão Eleitoral Central; 

 

9.8. No dia da votação o eleitor, após a identificação, assinará a Relação de Eleitores, 

receberá a cédula única, votará e deverá ser orientado a colocar o seu voto dobrado na 

urna à vista dos mesários; 

 

9.9. Em hipótese alguma será permitido o direito de voto ao eleitor que não constar da 

Relação de Eleitores; 

 

9.10. O eleitor que não souber ou não puder assinar o nome, lançará a impressão do 

polegar no local próprio da relação de Eleitores; 

 

9.11. O voto será dado na cédula única e insubstituível, de acordo com o modelo oficial, 

a ser fornecida pela Comissão Eleitoral Central; 

 

9.12. Os fiscais deverão solicitar ao presidente as irregularidades; 

 

9.13. Compete aos componentes da Mesa de Votação: 

 

a) Rubricar as cédulas únicas; 

 

b) conduzir a votação; 

 

c) solucionar as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

d) lavrar a ata de votação; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA – MA 

CNPJ: 06.997.571/0001-29 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Trabalho, Dignidade e Ação 

 
e) remeter toda a documentação referente às eleições à Mesa Apuradora após concluída 

a votação. 

 

9.14. Ao término do pleito, às 12:00h, o presidente da Mesa determinará que sejam 

distribuídas senhas aos eleitores presentes, habilitando-os a votar, ficando impedidos de 

fazê-lo aqueles que se apresentarem após esse horário;  

 

9.15. Ao término dos trabalhos, conforme artigo anterior, o presidente da mesa de 

votação deverá lacrar a urna e se responsabilizar pela sua imediata entrega à Comissão 

Eleitoral Central. 

 

10. DAS APURAÇÕES 

 

10.1. A apuração dos votos será efetuada imediatamente após o encerramento da 

votação, dentro da Escola, em local definido pela Comissão Eleitoral Central e em 

sessão única; 

 

10.2. A apuração dos votos deverá ser realizada pelos próprios mesários e poderá ser 

acompanhada pelos candidatos e fiscais, havendo apenas um representante de cada 

chapa, mantendo os presentes postura adequada e favorável ao regular andamento da 

apuração;  

 

10.3. O coordenador dos trabalhos da Mesa de Apuração será um representante da 

Comissão Eleitoral Central;  

 

10.4. Antes do início da apuração a Mesa decidirá quanto à validade de cada voto em 

separado, excluindo da urna a cédula do voto julgado nulo, de forma que seja garantido 

o seu sigilo;  

 

10.4.1 Será considerado voto válido somente aquele que for preenchido dentro do 

espaço destinado na cédula; 

 

10.5. Será considerado nulo o voto cuja cédula apresentar, pelo menos, uma das 

seguintes irregularidades: 

 

a) Estiver com mais de uma chapa assinalada; 

 

b) Contiver qualquer expressão, frase, palavra ou símbolo, além da marcação necessária 

para identificar a chapa; 

 

c) Não corresponder ao modelo oficial; 

 

d) Não estiver rubricada pelo mesário e pelo presidente da Mesa de Votação;  

 

e) Não trouxer a impressão da Comissão Eleitoral Central.  
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10.6. Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos, não 

computados os votos em branco e os nulos.  

 

10.7. Concluídos os trabalhos de escrutinação, lavrada a Ata de Apuração é feita, 

imediatamente a divulgação do resultado, o representante da Comissão Eleitoral Central 

deverá: 

 

a) Encaminhar imediatamente após apuração dos votos as Atas de Votação e Apuração 

à Comissão Eleitoral Central para as devidas conferências; 

 

b) Encaminhar à Comissão Eleitoral Central todo o material da eleição, para a sua 

guarda. 

 

10.8. Em caso de recurso sobre o processo de votação e/ou apuração, o Presidente da 

Mesa, remeterá todo o material à Comissão Eleitoral Central para análise e julgamento; 

 

10.9. Após a apuração e conhecido o resultado da votação este será proclamado e 

afixado em locais públicos e visíveis na Escola e nos meios de comunicação; 

 

11. DOS RECURSOS CONTRA A VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

 

11.1. Qualquer um dos membros das chapas poderá interpor recurso, sem efeito 

suspensivo após proclamado o resultado pelo representante da Comissão Eleitoral 

Central.  

11.2. Os recursos serão interpostos, por escrito e devidamente fundamentados, perante a 

Secretaria Municipal de Educação SEMED, Praça Vereador Homerino Duarte 

Segadilha, 05, e julgados pela Comissão Eleitoral Central. 

 

11.3. O prazo para interposição de recurso iniciar-se-á no momento da divulgação 

oficial do resultado do pleito pelo representante da Comissão Eleitoral Central, que 

deverá protocolá-lo, junto á Comissão Eleitoral Central, no dia útil subsequente ao do 

pleito, até às 17:00h (dezessete horas). 

 

11.4. Não será admitido recurso contra a votação e/ou apuração se não houver registro 

de possíveis irregularidades perante a respectiva Mesa no ato da votação ou da 

contagem de votos. 

 

12.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Os mandatos da Direção e Coordenação eleitas iniciam-se no dia 03 de 

janeiro de 2022; 

 

12.2. O corpo docente e os demais servidores deverão comparecer à escola onde se 

realizarão as votações, para fazer cumprir o processo eleitoral; 

 

12.3. Após o período previsto no Item 10.7, o representante da Comissão Eleitoral 

Central entregará todo o material das eleições, devidamente lacrado, à Comissão 
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Eleitoral Central, que se responsabilizará pela sua guarda por um prazo de 6 (seis) 

meses.  

 

12.4. Depois de cumprido o prazo previsto no caput deste artigo, a Comissão Eleitoral 

Central deverá tomar as providências para a incineração ou a guarda permanente no 

Arquivo Público Municipal de Alto Parnaíba – Maranhão; 

 

12.5. Conforme artigo 32 da Lei Municipal N° 182/2010, compete à direção e 

coordenação eleita, além de executar as determinações emanadas da Secretaria 

Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação:  

 

I) Administrar a unidade escolar, coordenando seu funcionamento geral e 

representando-a oficialmente;  

II) Executar as normas disciplinares, de acordo com o regimento interno da unidade 

escolar, atendendo às deliberações do Conselho da Escola; 

III) Planejar e executar, juntamente com o Colegiado Escolar a aplicação dos recursos 

financeiros disponíveis; 

IV) Apresentar ao Colegiado Escolar as prestações de contas dos recursos financeiros 

aplicados, encaminhando-as à Secretaria Municipal de Educação; 

V) Coordenar a utilização do espaço físico da unidade escolar atendendo às 

necessidades da demanda; 

VI) Assinar os documentos e as correspondências da Escola;  

VII) Analisar com os interessados e com os demais interessados, o regimento interno 

e/ou do programa curricular da unidade escolar, com base nas diretrizes legais 

submetendo-as à apreciação e aprovação do Colegiado Escolar;  

VIII) Organizar e distribuir atividades previstas no regimento interno da unidade de 

ensino, de acordo com a função de cada servidor; 

IX) Elaborar, com os demais membros da direção da escola, o relatório anual das 

atividades pedagógica-administrativo-financeiras, apresentá-la ao Colegiado Escolar, e, 

após aprovação, encaminhá-la à Secretaria Municipal de Educação; 

X) Coordenar as ações administrativas em todos os turnos da escola, em especial no que 

diz respeito a pessoal, finanças, materiais e manutenção da estrutura física;  

XI) Acompanhar e avaliar o Projeto Político-Pedagógico da escola, garantindo a 

articulação entre os turnos. 

 

12.6. Os dirigentes serão apossados após eleitos, para um mandato de 02 (dois) anos, 

com direito a uma única reeleição desde que, tenham cumprido satisfatoriamente a 

avaliação feita pela Secretaria Municipal de Educação e, preencham os critérios 

estabelecidos nos artigos 33 e 34, bem como o anexo em atividade de suporte 

Pedagógico da Lei N°182/2010; 

 

12.7. Será permitida uma única recondução consecutiva para o cargo de Diretor e 

Coordenador. 
 

12.8. Os Gestores deverão participar efetivamente das reuniões e dos cursos de 

formação em gestão escolar oferecidos pela SEMED no decorrer do mandato, sendo 
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obrigatória a frequência mínima de 70% (setenta por cento) e a comprovação de 

aproveitamento para conclusão de cada curso.  

 

12.9. Ao final de cada ano de mandato realizar-se-á a avaliação da gestão administrativa 

e pedagógica da Direção da escola, com base no Plano de Trabalho Pedagógico;  

12.10. A avaliação será feita inicialmente por Assembleia Escolar convocado pela 

SEMED, para este fim e contará com a participação de representante da Secretaria 

Municipal de Educação.  

 

12.11. Considerando a avaliação realizada pela Assembleia Escolar prevista no 

parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Educação - SEMED avaliará as gestões 

escolares e apresentará as orientações e indicação de acompanhamento específico 

necessários ao atingimento das metas propostas no Plano de Trabalho Pedagógico 

apresentado. 

 

12.12. No caso de vacância do cargo de Diretor e Coordenador por renúncia, morte ou 

outra causa antes do cumprimento de um terço do mandato serão convocadas novas 

eleições, e se, depois do período anteriormente estipulado o Chefe do Executivo 

nomeará um substituto até o fim do mandato; 

 

12.13. O atual procedimento eleitoral compreende a utilização dos anexos abaixo 

discriminados: 

 

Anexo I Cronograma; 

 

Anexo II - Plano de Trabalho Pedagógico;  

 

Anexo III - Convocação; 

 

Anexo IV - Requerimento de Registro de Chapa;  

 

Anexo V - Ato de Divulgação das Chapas Concorrentes; ou Responsável; 

 

Anexo VI- Ato de Designação e  Credenciamento da Mesa de Votação; 

 

Anexo VII-Relação de Eleitores Inscritos - Segmentos Servidores; 

 

Anexo VIII-Relação de Eleitores Inscritos - Segmento Alunos, Pais ou Reesposáveis;  

 

Anexo IX - Número de Eleitores (por Segmento); 

 

Anexo X-Requerimento de Registro de Fiscal; 

 

Anexo XI-Credencial de Fiscal; 

 

Anexo XII - Ata de Votação; 
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Anexo XIII- Ata de Apuração; 

 

Anexo XIV - Ata de Registro de Ocorrência;  

 

Anexo XV-Termo de Concordância; 

 

Anexo XVI - Termo de Compromisso de Gestão. 

 

Parágrafo Único - Os casos omissos a este Edital serão analisados pela Comissão 

Eleitoral Central. 

 

 

Alto Parnaíba (MA), 11 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

ITAMAR NUNES VIEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PEDRO TAVARES FOLHA 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

DATAS DESCRIÇÃO 

Até 09/11 Indicação dos membros da Comissão Eleitoral Central 

10/11 Reunião com Titulares e Suplentes por segmentos da Comissão 

Eleitoral Central 

11/11 Lançamento do Edital 

16 a 26/11  Período de Cadastramento dos Eleitores nas escolas 

22 a 29/11 Entrega das documentações dos candidatos/chapas à Comissão 

Eleitoral Central na Secretaria Municipal de Educação 

22/11 Início da propaganda eleitoral 

Até dia 30/11  Entrega de pedidos de impugnação 

30/11 Convocação de mesários e suplentes 

01/12 Encaminhamento de Pareceres sobre Pedidos de Impugnação 

01/12 Homologação dos candidatos aprovados 

01/12 Sorteio das chapas 

04/12 Término da propaganda eleitoral e dos debates entre as chapas 

05/12 DIA DO PLEITO 

Início: 08:00h 

Término: 12:00h 

- Início da apuração: imediatamente após o encerramento do pleito; 

-Divulgação oficial do resultado imediatamente após o 

encerramento da apuração. 

06/12 Interposição de recurso até às 17:00h 

13/12 Período de transição 

03/01/2022 Posse e início do mandato para o biênio 2022/2024. 
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ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

 Nome da Unidade Escolar:  
 
______________________________________________________________________   

 

Nome do Candidato a Diretor (a):  

 
_______________________________________________________________________   
 

Nome do Candidato a Coordenador (a):  
 
_______________________________________________________________________  
 

1.  Dimensão Pedagógica.   
 

Essa dimensão inclui o Papel do Diretor/a Escolar, o Papel do/a Coordenador/a, Papel 

do Professor/a, Projeto Politico Pedagógico (PPP), Formação Continuada na escola e 

Gestão na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

 

2. Dimensão Administrativa.   
 

Essa dimensão inclui o Regimento escolar, Censo Escolar, Responsabilidade dos 

gestores na realização do Censo Escolar, Fluxo Escolar, Matrícula, Documentação 

Escolar e Arquivamento, Gestão de Pessoas e Gestão de Parcerias.  
  

3. Dimensão Institucional e Financeira.  

 

Essa dimensão inclui os Conselhos Municipais de Educação, Legalização das 

Instituições e Cursos Oferecidos, Conselho Escolar, Unidade Executora/UEX e 

Conselho de Classe. 
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ANEXO III 

CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE DIRETOR E COORDENADOR DE 

ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL A SER REALIZADA EM 05 DE 

DEZEMBRO DE 2021  

 

 A Comissão Eleitoral Central do município de Alto Parnaíba, nos termos da Lei n° 

175/2009 de 07 de dezembro de 2009 e Lei n° 182/2010 de 01 de março de 2010, por 

este instrumento, afixado no prazo e na forma determinados, vem convocar os 

participantes da comunidade escolar: alunos, pais ou responsável e servidores em 

exercício na unidade escolar para, na forma da legislação citada, cumprirem os preceitos 

das eleições para escolha de Diretores e Coordenadores das unidades escolares a 

realizarem-se no dia 05 de dezembro de 2021.   

 

Alto Parnaíba – MA, ____de _______________ de 2021. 

 

__________________________________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral Escolar 
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ANEXO IV 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA 

 Sr. (a) Presidente (a) da Comissão Eleitoral Central do município de Alto Parnaíba, o servidor 

abaixo, nos termos da Lei n° 175/2009 de 07 de dezembro de 2009 e Lei n° 182/2010 de 

01 de março de 2010 e Edital n° 001/2021, e cientes de suas normas, vêm requerer de V. Sª, 

neste instrumento, o registro de seu nome como candidato ao cargo de Diretor/Coordenador 

da Escola ________________________________________________ constituindo-se 

assim a chapa:    

 

__________________________________________________________ 
Nome                                                           

 

__________________________________________________________ 
Cargo:   

 

 

______________________________________________  ____________________ 

Assinatura (Candidato ao cargo de Diretor/Coordenador da Unidade Escolar)       N° Identidade   

 

 

Nestes termos, pedem deferimento.  

 

Alto Parnaíba (MA), _______de _______________ de ________. 

 

 

DESPACHO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Comissão Eleitoral Central 
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ANEXO V 

ATO DE DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS CONCORRENTES 

 

A Comissão Eleitoral Central do Município de Alto Parnaíba/MA, de acordo com o 

disposto no Edital n° 001/2021, torna público para divulgação as chapas concorrentes às 

eleições para escolha de Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares a 

realizarem-se no dia 05 de Dezembro de 2021.  

 

Alto Parnaíba/MA, _____ de_______________ de 2021. 
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ANEXO VI 

ATO DE DESIGNAÇÃO E CREDENCIAMENTO DA MESA DE VOTAÇÃO 

 

A Comissão Eleitoral Central do município de Alto Parnaíba, no uso de suas atribuições 

e nos termos do Item 9.1 do Edital nº 001/2021, por este instrumento, designa e 

credencia para comporem a Mesa de Votação os seguintes membros: 

TITULAR:                                                 RG/CPF: 

  

 

TITULAR:                                                   RG/CPF: 

  

 

TITULAR:                                                   RG/CPF: 

  

 

SUPLENTE:                                               RG/CPF: 

  

 

SUPLENTE:                                               RG/CPF: 
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ANEXO VII 

RELAÇÃO DE ELEITORES INSCRITOS (SEGMENTOS SERVIDORES) 

 

Escola Municipal: ____________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento: ________________________________________ 

ORDEM NOME DO SERVIDOR FUNÇÃO ASSINATURA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

(Organizar em ordem alfabética) 
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RELAÇÃO DE ELEITORES INSCRITOS (SEGMENTOS ALUNOS/ PAIS) 

Alunos (maiores de 16 anos), pais ou responsável do aluno regularmente matriculado e 

frequente na escola.  

Escola Municipal:___________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento:_______________________________________ 

1. Nome do Aluno: ____________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ 

Nome Completo dos eleitores cadastrados:  

PAI          MÃE:                                RESPONSÁVEL:   

   

Assinatura: ________________________________________________ 

 

2. Nome do Aluno: ____________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ 

Nome Completo dos eleitores cadastrados:  

PAI          MÃE:                                RESPONSÁVEL:   

   

Assinatura: ________________________________________________ 

 

3. Nome do Aluno: ____________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ 

Nome Completo dos eleitores cadastrados:  

PAI          MÃE:                                RESPONSÁVEL:   

   

Assinatura: ________________________________________________ 

 

4. Nome do Aluno: ____________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ 

Nome Completo dos eleitores cadastrados:  

PAI          MÃE:                                RESPONSÁVEL:   

   

Assinatura: ________________________________________________ 

 

5. Nome do Aluno: ____________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/______/______ 

Nome Completo dos eleitores cadastrados:  

PAI          MÃE:                                RESPONSÁVEL:   

   

Assinatura: _________________________________________________ 
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ANEXO IX 

N° DE ELEITORES (POR SEGMENTO) 

 

SEGMENTO NÚMERO DE ELEITORES CADASTRADOS 

UNIDADE ESCOLAR 

ALUNOS VOTANTES  
(Ensino Fundamental) 

 

 

MÃE, PAI OU RESPONSÁVEL  

SERVIDORES NÃO PROFESSORES  

SERVIDORES PROFESSORES  

TOTAL GERAL  

 

 

Alto Parnaíba – MA, _____de______________de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo preenchimento 
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ANEXO X 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE FISCAL 

 

Sr. (a) Presidente (a) da Comissão Eleitoral Central do município de Alto Parnaíba/MA, 

Eu_________________________________________________________candidato 

à_____________________________ da escola_______________________________ 

nos termos do Edital nº 001/2021, e cientes de suas normas, vêm requerer de V. Sª, 

neste instrumento, o registro do fiscal abaixo nomeado, para acompanhar a votação e a 

apuração dos votos:   

 

_________________________________                  _________________________ 

Nome                                                                                   RG nº 

 

Nestes termos, pedem deferimento.  

 

 Alto Parnaíba/MA,_______de_______________ de 2021.  

 

__________________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) a Diretor (a) 
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ANEXO XI 

CREDENCIAL DE FISCAL 

 

Escola:  

Chapa nº:  

Nome do Fiscal:  

Assinatura da Comissão Eleitoral Central:  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA – MA 

CNPJ: 06.997.571/0001-29 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Trabalho, Dignidade e Ação. 

Praça Vereador Homerino Duarte Segadilha, centro, Alto Parnaíba – MA. CEP: 65.810-000. 
 
 

ESCOLHA DE DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA – MA. 

 

ANEXO XII 

ATA DE VOTAÇÃO 

 

Escola Municipal: _______________________________________________________ 

Ao (s) ______ dia (s) do mês de ______________________ de 2021, integrando a 

MESA DE VOTAÇÃO para o processo de escolha de Diretor (a) e Coordenador (a) de 

Escolas da Rede Pública Municipal, reuniram-se os seguintes membros: 

1. Nome do Presidente: ____________________________________ 

Nº do RG e CPF: _______________________________________ 

 

2. Nome do Mesário: ______________________________________ 

Nº RG e CPF: __________________________________________ 

 

3. Nome do Secretário (a): __________________________________ 

Nº RG e CPF: __________________________________________ 

Número (por extenso) dos eleitores que 

compareceram: 

 

Número (por extenso) dos eleitores que 

deixaram de comparecer: 

 

 

Assinatura dos mesários: ___________________________________________________ 
                                                     ___________________________________________________             
                                        ___________________________________________________ 

Assinatura dos fiscais:       ___________________________________________________ 
                                                     ___________________________________________________ 
                                                    ___________________________________________________ 
                                                    ___________________________________________________ 

 

 

Alto Parnaíba /MA, ________de________________de 2021. 
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ANEXO XIII 

ATA DE APURAÇÃO 

Escola Municipal:________________________________________________________ 

Ao (s) ______ dia (s) do mês de ______________________ de 2021, às ____:____h, instalou-

se a MESA DE APURAÇÃO para contagem dos votos da MESA DE VOTAÇÃO para o 

processo de escolha de Diretor e Coordenador das Escolas da Rede Pública Municipal, 

composta pelos seguintes membros: 

1. Nome: ________________________________________________________ 

Nº RG e CPF: __________________________________________________ 

2. Nome: ________________________________________________________ 

Nº RG e CPF: __________________________________________________ 

3. Nome: ________________________________________________________ 

Nº RG e CPF: __________________________________________________ 

 

Procedida a apuração, registrou-se o seguinte resultado por ordem de colocação: 

 Nome do (a) Candidato (a) a Diretor (a): __________________________________ 
Número de votos válidos: ___________________________________________ 

 Nome do (a) Candidato (a) a Diretor (a): _______________________________ 

Número de votos válidos: ___________________________________________ 

 Obs.: (V= Votos Válidos; B= Votos em Branco; N= Votos Nulos). 

 

Número de Eleitores= V+B+N= ___________________________________________ 

Número de Abstenção: ___________________________________________________ 

 

 

 Nome do (a) Candidato (a) a Coordenador (a): ___________________________ 
Número de votos válidos: __________________________________________ 

 Nome do (a) Candidato (a) a Coordenador (a): _________________________ 

Número de votos válidos: __________________________________________ 

 Obs.: (V= Votos Válidos; B= Votos em Branco; N= Votos Nulos). 

 

Número de Eleitores= V+B+N= ___________________________________________ 

Número de Abstenção: __________________________________________________ 

 

Assinatura dos Escrutinadores: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Alto Parnaíba/MA, _______ de _________________ de 2021. 
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ANEXO XIV 

ATA DE REGISTRO DE CONCORRÊNCIAS 

O Secretário da mesa receptora de votos da Escola Municipal 

______________________________________________________________________ 

do município de Alto Parnaíba – MA, no uso de suas atribuições e por este instrumento, 

registra as seguintes ocorrências no decurso das eleições para escolha de diretores e 

coordenadores das escolas da rede pública municipal: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Alto Parnaíba/MA, _____de_____________de 2021.  

 

_______________________________________________ 

Secretário da Mesa Receptora 

_____________________________________________ 

Presidente da Mesa Receptora 
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ANEXO XV 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

Escola Municipal: ___________________________________________________________ 

 

Os candidatos do processo de escolha de diretores e coordenadores das escolas da rede 

pública municipal vem por meio deste instrumento, expressar CONCORDÂNCIA pelos 

membros designados e credenciados para a MESA DE VOTAÇÃO: 

Candidato a Diretor (a):  

Candidato a Diretor (a):  

Candidato a Diretor (a):  

Candidato a Coordenador (a):  

Candidato a Coordenador (a): 

Candidato a Coordenador (a): 

 

Alto Parnaíba/MA, _______de______________ de 2021.  

 

 

________________________________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral Central 
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ANEXO XVI 

TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO 

 

Pelo presente Termo de Compromisso de Gestão, Eu 

______________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº ________________________, inscrito (a) no CPF sob nº 

___________________empossado (a) no cargo/função de _____________________ 

conforme publicado no Edital nº 001/2021, tenho ciência e declaro assumir o 

compromisso de implementar ações necessárias ao alcance dos objetivos propostos no 

Plano de Trabalho Pedagógico, bem como seguir as normas que regem o presente edital. 

Por ser verdade, firmo presente para que surte efeitos legais. 

 

Alto Parnaíba/MA, ______de_____________ de 2021. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 


