
 

 

PORTARIA Nº 012/2012 

 

DISPÕE SOBRE OS PRAZOS E ATRIBUIÇÕES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 
A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES NAS ESCOLAS 
E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE CASCAVEL EM 2013. 
 

 

Art.1º O processo eleitoral para função de Diretor das Escolas Municipais e de 

Coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, terá o 

seguinte calendário de execução: 

I. Será criada a Comissão Central das Eleições, na Secretaria Municipal 

de Educação, até o dia 09/11/2012. 

II. Será criada a Comissão Eleitoral Escolar em cada Escola Municipal e 

Centro Municipal de Educação Infantil até o dia 20/11/2012. 

III. O presidente da Comissão Eleitoral Escolar de cada instituição 

informará o nome dos membros que compõem a referida comissão à 

Comissão Central das Eleições até o  dia 21/11/2012.  

IV. A Comissão Central das Eleições instruirá quanto ao processo eleitoral 

a Comissão Eleitoral Escolar no dia 23/11/2012, no CEAVEL, às 13h30; 

V. A eleição de Diretor das escolas e Coordenador dos Centros 

Municipais de Educação Infantil será convocada pela Comissão Eleitoral 

Escolar até o dia 27/11/2012. 

VI. Os candidatos a Diretor de Escola e Coordenador de Centro Municipal 

de Educação Infantil deverão protocolar suas inscrições do dia 

28/11/2012 a 30/11/2012, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, na 

Secretaria Municipal de Educação, junto a Comissão Central das 

Eleições, mediante apresentação de documentos comprobatórios em 

conformidade com os incisos I, II, III IV, V, VI, VIII, IX e X do artigo 4º, da 

Lei Municipal nº 6.148/12. 



 

VII. A Comissão Central das Eleições homologará as inscrições e informará 

a Comissão Eleitoral Escolar a relação dos candidatos inscritos aptos a 

concorrer à eleição até o dia 03/12/2012. 

VIII. O período para recursos será de 04 a 05/12/2012, devendo ser 

analisado e respondido até 06/12/2012. 

IX. A Comissão Eleitoral deverá convocar a comunidade escolar para 

apresentação das propostas dos candidatos no período entre 07 a 

10/12/2012. 

X. A eleição para escolha dos Diretores das Escolas Municipais e 

Coordenadores dos Centros  Municipais de Educação Infantil será 

realizada no dia 12/12/2012, das 7h às 16h, nas dependências das 

respectivas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil; 

XI. A Comissão Eleitoral Escolar enviará a Comissão Central das Eleições 

as cédulas utilizadas na eleição e cópia da Ata contendo o resultado da 

eleição, devidamente rubricada pela Comissão Eleitoral Escolar, ao 

término do processo eleitoral, no dia da eleição; 

XII. O prazo para recursos após o processo eleitoral será de 13 a 

14/12/2012. 

XIII. A Comissão Central das Eleições analisará e emitirá parecer sobre 

possíveis recursos em 18/12/2012; 

XIV. A Comissão Central das Eleições incinerará as cédulas utilizadas nas 

eleições às 17h, do dia 18/12/2012, divulgando o Resultado Final dos 

eleitos. 

XV. A posse dos eleitos será realizada no dia 21/12/2012. 

 

Art. 2º Os documentos comprobatórios solicitados no inciso VI, do art. 1º, são os 

seguintes: 

I. For habilitado em curso de nível superior em licenciatura plena ou Normal 

Superior na Área de Educação ou Programa de Capacitação em serviço 

para a Docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 

Infantil; 

II. Estiver em dia com as prestações de contas da escola, dos recursos 

recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

dos Recursos do Programa Construindo a Autonomia Escolar e com os 



recursos da Associação de Pais, Professores e Servidores – APPS, nos 

casos de reeleição de diretores de escolas; 

III. Os Coordenadores de CMEIs, que já atuam na função e pleitearão a eleição 

ou, posteriormente, reeleição, deverão estar em dia com as prestações de 

contas dos CMEIs, dos recursos recebidos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), dos Recursos do Programa 

Construindo a Autonomia Escolar e com os Recursos da Associação de 

Pais, Professores e Servidores – APPS; 

IV. O Diretor que estiver concluindo o mandato e o Coordenador de CMEI que 

está exercendo a função deverá estar em dia com a entrega da 

documentação escolar, de acordo com os prazos estipulados pela SEMED. 

V. Apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros a ser implementado na escola e CMEI, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico;  

 

§1º. Dentre os comprovantes de prestação de contas das unidades 

educacionais, citados nos Incisos II, III e IV deste artigo, devem ser apresentadas 

declarações dos Departamentos e Setores da Secretaria Municipal de Educação no 

que se refere à pontualidade, totalidade e exatidão dos documentos pertinentes à 

gestão na escola, nos casos de reeleição. 

 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração através do Departamento 

de Recursos Humanos emitirá uma certidão única de todos os candidatos para o 

Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, que repassará o 

documento a Comissão Central das Eleições. Este documento será o comprovante 

dos incisos I, III, VII e IX, do artigo 4º, da Lei Municipal nº 6.148/12, que são os 

seguintes: 

 

I. Estiver há no mínimo 06 (seis) meses em efetivo exercício, na Escola 

Municipal ou CMEI na qual pleiteia a função, na data da eleição; 

II. Tiver estabilidade no serviço público municipal, considerando-se estável o 

professor que tiver no mínimo um vínculo de 20 (vinte) horas semanais 

estáveis; 

III. O Professor de Educação Infantil será considerado estável desde que tenha 

cumprido o período de estágio probatório; 



IV. Não tiver sido condenado por sindicância ou processo administrativo nos 05 

(cinco) anos que antecedem a eleição. 

V. Não estar na função de Diretor de escola municipal nos últimos dois 

mandatos consecutivos; 

 

Parágrafo Único – Nos Centros Municipais de Educação Infantil, 

excepcionalmente no ano de 2012, por se tratar da primeira eleição para a função, 

poderão concorrer Professores e Professores de Educação Infantil lotados na 

unidade independentemente do tempo de lotação. 

Art. 4º A Comissão Central das Eleições visitará as unidades escolares no 

dia da eleição a fim de acompanhar o processo eleitoral. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central das 

Eleições de comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação 

Cascavel, 09 de novembro de 2012. 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 

 


