
 

Check list – Eleição Conselho Escolar 
Mandato:  01/01/2018 à 31/12/2020. 

Com o intuito de auxiliar, seguem os dados pertinentes ao Processo Eleitoral:  
 

28/08/2017  Reunião com a Diretora e um representante da APPS, 
para instrução do Processo Eleitoral do Conselho Escolar. 
Organizar Edital e bilhetes para convocação da 
assembleia (Anexo I).  

01/09/2017 a 11/09/2017 Realizar em assembleia a criação da Comissão Eleitoral 
(1 Professor, 1 servidor e 1 pai/mãe). 
Registrar em Ata (Anexo II). 

12/09/2017 a 15/09/2017 Inscrição dos candidatos de cada segmento no CMEI. 
Ficha de inscrição (Anexo III); 
Termo de compromisso (Anexo IV). 

16/09/2017 a 22/09/2017 A comissão homologará as inscrições de cada segmento 
e enviará a cópia da Ata para a Comissão Central. 
Registrar em Ata a homologação das inscrições (Anexo 
V). 
Encaminhar bilhetes e organizar o Mural com foto dos 
candidatos por segmento. 

03/10/2017 Para o dia da Eleição: 
Preparar o espaço, três urnas, cédulas, lista de presença, 
mural, organização dos horários, entre outros; 
Cédulas de votação (Anexo VI) de cores diferentes e se 
possível com foto dos candidatos (no mural ou nas 
cédulas); 
As cédulas devem ser rubricadas por dois membros da 
comissão antes de entregar para a votação; 
Coletar as assinaturas na lista de presença (Anexo VII); 
Acompanhar todo o processo de eleição, mantendo 
sempre dois membros da comissão no acompanhamento; 
Após a finalização da votação verificar se teve votos em 
separado e confirmar se poderão ser validados, caso 
sejam coloca-os nas urnas correspondentes (conforme 
segmento), caso contrário descarta (caso ocorra o voto em 
separado descartado, deverá ser mencionado na ata, com 
a justificativa). 
Abertura das urnas, conferir por segmento realizando o 
registro no Mapa de votos (Anexo VIII) e na ata (Anexo 
IX). 
Após a verificação de todos os eleitos, conferir as 
quantidades e redigir a ata (Anexo IX) e organizar o 
cadastro dos membros eleitos (Anexo X). 
Por fim realizar o Ofício com o nome dos eleitos (Anexo 
XI) e retirar cópia da ata, lista de presença, mapa de 
apuração dos votos, cadastro e ofício para entregarem na 
SEMED. 
 

04/10/2017 Trazer os documentos originais e cópia do processo 
eleitoral para conferência pela Comissão Central do 
Processo de Eleição, na SEMED. 
Horário: 7h às 12h e das 13h às 18h. 
Local: Auditório - SEMED. 

04/10/2017 A comissão local deverá incinerar as cédulas e divulgar o 
resultado dos eleitos, após as 18:00 horas.  

 
 


