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PORTARIA Nº 051/GAB/SEMED/2016 

SÚMULA: Dispõe sobre o calendário de realização das 
eleições para Diretor das Escolas Municipais e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil de Cascavel em 2016, para a 
Gestão 2017 - 2018. 

 
     A Diretora geral da Secretaria Municipal de Educação de 

Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 6.407 de 20 de outubro de 2014 

RESOLVE 

Art. 1º O processo eleitoral para função de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil terá o seguinte calendário de realização: 

I - será criada a Comissão Central das Eleições, na Secretaria Municipal de Educação, até 
o dia 10/10/2016; 

II - serão repassadas as orientações gerais no dia 14/10/2016, às 8h para as ESCOLAS e 
às 10h para os CMEI’s no CEAVEL; 

III - será criada a Comissão Eleitoral Escolar em cada Escola Municipal e Centro Municipal 
de Educação Infantil até o dia 21/10/2016; 

IV - o Presidente da Comissão Eleitoral Escolar de cada instituição informará o nome dos 
membros que a compõem à Comissão Central das Eleições até o dia 24/10/2016; 

V - a Comissão Central das Eleições instruirá quanto ao processo eleitoral às Comissões 
Eleitorais Escolares no dia 25/10/2016, às 8h30 para os CMEI’s e no dia 26/10/2016, às 8h30 
para as ESCOLAS no CEAVEL; 

VI - a eleição de Diretor das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação 
Infantil será convocada pela Comissão Eleitoral Escolar até o dia 28/10/2016; 

VII - os candidatos a Diretor das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de 
Educação Infantil deverão protocolar suas inscrições entre os dias 31/10/2016 e 01/11/2016, das 
8h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, junto à Comissão Central das Eleições, 
mediante cumprimento dos requisitos elencados nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI 
do artigo 4º da Lei Municipal 6.407/2014; 

VIII - a Comissão Central das Eleições homologará as inscrições e informará a Comissão 
Eleitoral Escolar a relação dos candidatos inscritos aptos a concorrer na eleição em 03/11/2016 
até às 17h;   



 

2 

Rua Dom Pedro II, 1781 – Cascavel, PR -  Telefone 45 4001 2828 E-mail: gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br 

 

 

IX - o prazo para apresentação de recursos será até às 17h do dia 04/11/2016, devendo 
ser analisado e respondido até o dia 07/11/2016; 

X - a Comissão Eleitoral Escolar deverá convocar a comunidade escolar para 
apresentação das propostas dos candidatos no período de 08 a 18/11/2016;  

XI - a eleição para escolha dos diretores das Escolas Municipais e dos Centros Municipais 
de Educação Infantil será realizada no dia 22/11/2016, das 7h às 16h, nas dependências das 
respectivas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil; 

XII - a Comissão Eleitoral Escolar enviará à Comissão Central das Eleições as cédulas 
utilizadas na eleição, mapa de apuração dos votos, livro ata da eleição, cópia da ata digitada 
contendo o resultado da eleição devidamente assinada pela Comissão Eleitoral Escolar, livro de 
assinaturas, cópia do livro de assinatura, no dia 23/11/2016, das 8h às 12h e das 13h30 às 15h; 

XIII - o resultado será divulgado no dia 25/11/2016 até as 17h; 

XIV - o prazo para recursos após o processo eleitoral será até às 17h do dia 28/11/2016; 

XV - a Comissão Central das Eleições analisará e emitirá parecer sobre os recursos em 
29/11/2016; 

XVI - a Comissão Central das Eleições incinerará as cédulas utilizadas nas eleições às 16h 
no dia 30/11/2016, divulgando o resultado final dos eleitos no Portal do município; 

XVII - a data de posse dos eleitos, bem como a data de transmissão de gestão serão 
divulgadas via ofício, em data posterior ao resultado final. 

Art. 2º Os requisitos mencionados no Art. 4º da Lei Municipal nº 6.407/14 serão 
comprovados da seguinte forma: 

I - A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Recursos 
Humanos emitirá uma declaração de todos os candidatos para a Comissão Central das Eleições, 
que comprovará os requisitos solicitados nos incisos I, III, V, VII e XI. 

II – A Secretaria Municipal de Educação, através de seus Departamentos e Divisões, 
emitirá certidão única de todos os candidatos que pleiteiam a reeleição, para comprovar os 
requisitos solicitados nos Incisos IV e VI. 

III - o Diretor que já atua na função e pleiteará a reeleição, deverá emitir Declaração 
autenticada em Cartório comprovando estar em conformidade com o requisito solicitado no inciso 
IX. 

IV –  a comprovação do inciso II, qual seja, habilitação em curso de nível superior em 
Licenciatura Plena ou Normal Superior na área da Educação, deverá ser realizada mediante 
apresentação do Diploma, juntamente com cópia no ato da inscrição; 
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V – no ato da inscrição o candidato deverá entregar em duas vias o Plano de Gestão 
Escolar, constante no inciso VIII; 

VI – o Diretor que pleiteará a reeleição deverá juntar no ato da inscrição, declaração, 
assinada pelo Presidente da APPS, a fim de comprovar que está em dia com a prestação de 
contas dos recursos próprios da APPS. 

Parágrafo Único. A Lei Municipal nº 6.560/2015 instituiu o Fundo Rotativo, revogando o 
Programa Construindo a Autonomia Escolar, desta forma, para fins de cumprimento do art. 4º, IV, 
da Lei Municipal 6.407/2014, sem prejuízo das demais prestações de contas solicitadas, o diretor 
que pleiteará a reeleição deverá estar em dia com a prestação de contas do Fundo Rotativo, que 
será comprovada por declaração expedida pela Secretaria Municipal de Educação.   

Art. 3º A Comissão Eleitoral Escolar deverá afixar na parede próxima a urna a impressão 
da(s) foto(s) e nome(s) do(s) candidato(s) que estará/estarão concorrendo ao pleito.  

 Art. 4º A Comissão Eleitoral Escolar deverá seguir rigorosamente durante o pleito eleitoral 
o disposto nos anexos constantes desta Portaria. Anexos de I a IX. 

Art. 5º A Comissão Central das Eleições visitará as unidades escolares no dia da eleição, 
se solicitado, a fim de acompanhar o processo eleitoral. 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central das Eleições, em 
comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação 
Cascavel, 10 de outubro de 2016. 

 
 
 

SUELI GÓIZ DA SILVA 
Diretora Geral 
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ANEXO I 

MODELO DE ATA DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL ESCOLAR 

 

Ata nº ____/2016. Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às ___ horas, 1 

nas dependências da Escola/CMEI _______________, situado na Rua _____________, nº ____, 2 

Bairro ________, cidade de Cascavel- Paraná, foi realizada reunião para eleição dos membros da 3 

Comissão Eleitoral Escolar, que de acordo com o disposto na Lei nº 6.407/14, em seu art. 8º, será 4 

composta pelos seguintes membros: um representante de professor ou professor de educação 5 

infantil, dois pais de alunos que não sejam servidores, sendo um deste preferencialmente do 6 

conselho escolar e um servidor. A Comissão Eleitoral Escolar da Escola/CMEI_____ ficou 7 

composta por:________________ representante de professor/professor de educação infantil, 8 

_________________, representante dos pais, _________________________, representante dos 9 

servidores. 10 

Representante dos Professores/ Professor de Educação Infantil:___________________________ 11 

Representante dos Pais:___________________________________________________________ 12 

Representante dos Servidores:__________________________________________________13 
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ANEXO II 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETOR (ESCOLA/CMEI) 

 

Convocamos os professores/professores de educação infantil interessados em 

concorrer às eleições para diretor da Escola/CMEI ______________________________. A 

eleição ocorrerá no dia 22 de novembro de 2016, das 7h às 16 horas. Os candidatos poderão 

inscrever-se no período de 31/10 a 01/11 das 8h30 às 17h junto à Secretaria Municipal de 

Educação, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 1781 - Centro. 

A confirmação dos candidatos aptos a concorrer ao cargo será divulgada no dia 

03/11/2016. 

 

Cascavel, __ de ______________ de 2016. 

 

____________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral Escolar 
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ANEXO III 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

O Presidente da Comissão Eleitoral Escolar da Escola/CMEI 

_________________________, neste ato como representante legal, convoca os pais, professores 

e servidores para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia ___ de novembro 

de 2016, às ____, no ______________, localizado na Rua ___________________, nº ____, onde 

estarão em pauta os seguintes assuntos: 

 

1 – Apresentação dos Candidatos a Diretor da Escola/CMEI. 

 

Cascavel, __ de ______________ de 2016. 

 

____________________________ 

Presidente da Comissão Eleitoral Escolar 
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ANEXO IV 

MODELO DE ATA DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS 

 

 

Ata nº ___/2016. Aos ____ dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se nas 1 

dependências da Escola/CMEI _______________________, professores, professores de 2 

Educação Infantil, servidores, membros do conselho escolar e pais ou representantes com o 3 

objetivo de apresentar os candidatos ao cargo de diretor de Escola/CMEI, bem como o respectivo 4 

plano de gestão. O presidente da Comissão Eleitoral Escolar ______________ iniciou dando as 5 

boas-vindas a todos e explicou que a eleição irá ocorrer no dia vinte e dois de novembro de dois 6 

mil e dezesseis, das sete às dezesseis horas nas dependências da instituição. Na sequência, 7 

passou para a apresentação dos candidatos na seguinte ordem, primeiro candidato 8 

_________________, segundo candidato __________________, terceiro candidato 9 

_________________________, informou ainda que cada candidato irá dispor de um tempo de 10 

quinze minutos para expor seu Plano de Gestão. Após todos os candidatos apresentarem-se, foi 11 

aberto para questionamentos, os quais foram respondidos pelos mesmos. Nada mais a constar, 12 

eu membro da comissão eleitoral escolar ________________, redigi a presente ata que após lida 13 

e aprovada por todos, será assinada pelos candidatos a diretor e pelos membros da comissão 14 

eleitoral escolar, e demais presentes constam assinaturas em livro ata próprio. 15 

Secretário: 16 

______________________________________________________________________________ 17 

Comissão Eleitoral Escolar: 18 

______________________________________________________________________________ 19 

______________________________________________________________________________ 20 

______________________________________________________________________________21 

______________________________________________________________________________22 
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ANEXO V 

MODELO DE LISTA DE ASSINATURAS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Lista de assinaturas ___/16. Aos ___ dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, das 

___horas às ___ horas, realizou-se uma Assembleia para apresentação dos candidatos a direção 

da Escola/CMEI. Na Assembleia foram tratados assuntos referentes à Eleição para Diretor Escolar 

Gestão 2017 – 2018. A Ata consta em livro próprio ata nº ___. Segue assinatura dos presentes. 
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ANEXO VI 

ELEIÇÃO DE DIRETORES - 2016 

NOME DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCAVEL 

2016 
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I – Dados de Identificação 
Nome: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
Instituições que atua: 
Instituição pretendida: 
 
II – Dados da Instituição 
Breve relato sobre a instituição, níveis, etapas e modalidades, número de alunos, 
proposta pedagógica. 
 
III – Apresentação 
Memorial de apresentação do candidato, dados acadêmicos e experiência profissional. 
 
IV – Objetivos 
Objetivos que pretende atingir quanto à gestão educacional da instituição. 
 
V – Justificativa 
Justificar o porque do interesse em ser diretor (a). 
 
VII – Eixos de trabalho – Metas e estratégias (Curto, Médio e Longo prazo) 
 
A – Gestão Pedagógica 
Situação Pedagógica da Escola/Cmei (avaliações e resultados). 
Metas quanto às etapas e modalidades da Educação Básica, resultados da 
aprendizagem, evasão, reprovação, proposta pedagógica, conselho de classe e 
acompanhamento aos alunos e professores. 
 
B – Gestão Administrativa 
Situação, quantos professores e servidores, espaço físico, horário de funcionamento. 
Metas quanto aos recursos humanos e físicos. 
 
C – Gestão Financeira 
Situação dos recursos que a escola recebe do PDDE, Fundo Rotativo e Recursos 
Próprios. 
Metas quanto a aplicação dos Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, 
Programa Construindo Autonomia Escolar e Recursos Próprios da Associação de Pais, 
Professores e Servidores – APPS. 
 
D – Gestão das Instâncias Colegiadas e Comunidade 
Situação do Conselho Escolar e APPS 
Metas quanto a articulação com o Conselho Escolar, APPS e Comunidade Escolar. 
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VII – Avaliação da Gestão 
Como serão avaliadas as metas e estratégias apresentadas no Plano de Gestão. 
Cronograma e formas de avaliação 
 
 
VIII – Referências Bibliográfica 
Utilizadas para elaboração do Plano de Metas 
 
 
Obs: O Plano de Gestão deverá ser redigido em fonte Arial ou Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado, e com número de página.  
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ANEXO VII 

MODELO CÉDULA DE VOTAÇÃO 

 

 

Exemplo dois candidatos ou mais: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Exemplo candidato único: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ROSANA REIS 
ELEIÇÃO DE DIRETOR – GESTÃO 2017/2018 

                  
 

           KÁTIA DE ALMEIDA 

 
     THIAGO RODRIGUES 

 

CANDIDATO ÚNICO 
ESCOLA MUNICIPAL ROSANA REIS 

ELEIÇÃO DE DIRETOR – GESTÃO 2017/2018 
                  

            
     SIM 

            
     NÃO 
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ANEXO VIII 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ ESCOLA MUNICIPAL _________________________________________ 

ELEIÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – MANDATO 2017/2018 

MAPA DE APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

NÚMERO DE ELEITORES POR SEGMENTO E VOTOS APURADOS 

CANDIDATOS (AS)   VOTOS SERVIDORES VOTOS PAIS/ RESPONSÁVEIS TOTAL 

Nome do Candidato (a)      

Nome do Candidato (a)       

Nome do Candidato (a)       

VOTOS BRANCOS --------------------------------  

VOTOS NULOS --------------------------------  

TOTAL DE ELEITORES --------------------------------  

OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO IX 

MODELO DE ATA DE ASSINATURAS PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DO DIRETOR 

 

Lista de assinaturas ___/16. Aos ___ dias do mês de novembro de 2016, das ___horas às ___ 

horas, realizou-se o processo de eleição para a escolha do diretor da escola/cmei 

_______________________. A Ata contendo o resultado consta em livro próprio ata nº ____. 

Segue assinatura dos presentes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO X 

MODELO DE ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

Ata nº____/2016. Aos ___ dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, das sete às 1 

dezesseis horas, nas dependências da Escola Municipal/CMEI _______________, situado na rua 2 

____________________ nº ____________, bairro ____________, cidade de Cascavel – Paraná 3 

realizou-se a eleição para escolha de diretor desta instituição escolar, para o biênio 2017/2018, 4 

tendo como candidatas a Professora ___________ e a Professora ______. Estiveram conduzindo 5 

o processo os membros da Comissão Eleitoral Escolar, representante do segmento professores 6 

____________, representante do segmento servidores ___________, representantes do 7 

segmento pais _____________ e ______. Compareceram para votar _______ pessoas, 8 

sendo_____ pais/representantes legais e ___ servidores/professores. Do total de votos a 9 

candidata______ obteve _____ votos dos pais/representantes legais e ____ votos dos 10 

servidores/professores, totalizando ___% de votos favoráveis à função de diretora; a 11 

candidata____ obteve _____ votos dos pais/representantes legais e ____ votos dos 12 

servidores/professores, totalizando ___% de votos favoráveis à função de diretora; Foram 13 

contabilizados ____votos em branco e ___ votos nulos, em um percentual de ___ % votos nestas 14 

qualidades. A candidata____ foi eleita com _____ % dos votos. Cumpridas todas as formalidades 15 

e concluídos os trabalhos, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pela 16 

Comissão Eleitoral da Escola/CMEI, candidata, fiscais e mesários. 17 

Representante dos Professores: ____________________________________________________ 18 

Representante dos pais: __________________________________________________________ 19 

Representante dos pais: __________________________________________________________ 20 

Representante dos servidores: _____________________________________________________ 21 

Candidata: _____________________________________________________________________ 22 

Candidata: _____________________________________________________________________ 23 

Fiscal: _________________________________________________________________________ 24 

Mesários: (caso seja alguém que não pertence a Comissão): _____________________________ 25 
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ANEXO XI 

NORMAS PARA A PROPAGANDA ELEITORAL 

 

1. A campanha eleitoral dos inscritos para concorrer à Eleição de Diretor deverá 

obedecer ao disposto na Lei nº 6.407/2014, e com a prévia ciência e autorização da Comissão 

Eleitoral Escolar. 

2. A apresentação do Plano de Gestão Escolar dos candidatos inscritos será 

organizada pela Comissão Eleitoral Escolar, com a presença de todos os candidatos e poderá ser 

realizada em: 

a) Debates públicos abertos à comunidade escolar, reunida por segmentos e/ou na 

sua totalidade; 

b) Apresentação dos candidatos para as turmas da Escola/CMEI; 

c) Assembleias ordinárias e extraordinárias, com a Comunidade Escolar. 

3. As propostas constantes nos Planos de Gestão Escolar dos candidatos inscritos 

também poderão ser divulgadas através de mídia impressa (faixas, cartazes, etc.), cabendo à 

Comissão Eleitoral Escolar disciplinar a utilização dos espaços e tempos da Escola/CMEI. 

4. A divulgação e a defesa das propostas pelos candidatos à Diretor deverão ser 

realizadas de forma democrática e propositiva, com a participação de todos os candidatos. A 

Comissão Eleitoral Escolar deverá estar atenta para impedir propaganda enganosa ou 

perturbação ao desenvolvimento das atividades escolares. 

a) Entende-se por propaganda enganosa aquela que consiste em promessa de 

resolver eventuais demandas que não estão entre as atribuições da Direção, que firam a 

legislação educacional ou criem expectativas na comunidade que não poderão ser cumpridas no 

âmbito da gestão da Escola. 

5. A propaganda eleitoral dos candidatos concorrentes à Direção deverá ocorrer nos 

tempos e espaços definidos pela Comissão Eleitoral Escolar, resguardando o princípio da 

igualdade na elaboração de materiais de campanha. 

6. As atividades de campanha deverão ser encerradas em horário e data determinada 

pela Comissão Eleitoral Escolar. 

7. Fica vedado o uso de material de propriedade pública, para fins de campanha 

eleitoral. 
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8. Os membros da Comissão Eleitoral Escolar, durante todo o processo eleitoral, 

envolvidos nos procedimentos da eleição, no dia da eleição, não poderão portar material de 

campanha. 

9. Não será permitido o transporte de eleitores no dia da eleição. 

10. No dia do pleito eleitoral os candidatos deverão ser dispensados de suas 

atividades, devendo permanecer no local de trabalho. 

11. O uso das redes sociais é de inteira responsabilidade do usuário, podendo o 

servidor público ser responsabilizado administrativamente de acordo com a Lei Municipal nº 

2.215/91. 

 

Cascavel, ___ de novembro de 2016. 

 

______________________________ 

Comissão Central das Eleições 

 

 

 

 

 


