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                                             EDITAL DE CONSULTA PUBLICA Nº 001/2019 

Dispõe sobre o processo de realização de CONSULTA PÚBLICA para 
escolha de profissionais da educação para o provimento de 
diretores das Escolas e CMEIS da Rede Pública Municipal de Ensino 
de Mamborê PR, gestão 2018/2019 e dá outras providências. 
A Comissão Eleitoral da SME, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem a Portaria nº 304/2019 torna público que se encontram 
abertas as inscrições para o processo de CONSULTA PÚBLICA para 
diretores, das Escolas e CMEIS da Rede Pública Municipal de 
Ensino de Mamborê PR nos termos da Lei Complementar nº 
20/2012, e do Decreto nº 109 de 2019, que “estabelece critérios 
para a, CONSULTA PÚBLICA de escolha de profissionais da 
educação para o provimento de diretores das Escolas e CMEIS nos 
termos que seguem: 
 

ATO  
ATO 

 
DATA E HORÁRIO 

 
LOCAL 

 
INSCRIÇÃO 

14 a 19/11  
(8:00-11:00/13:00-
17:00 

 
SME 

 
DIVULGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES  

 
20/11 

SME e SITE DA 
SECRETARIA 
www.smemambore.com  

RECURSO CONTRA 
INDEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO 

 
21/11 
8:00 – 17:00 

 
Sede SME  
 

DIVULGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS 
(definitivo) 

 
22/11 

SME e SITE DA 
SECRETARIA 
www.smemambore.com 

PERÍODO PERMITIDO PARA 
CAMPANHA OFICIAL 

23/11 A 28/11  

CONSULTA PÚBLICA 29/11/2019 
DAS 9:00 as 15:00 

Na respectiva unidade 
escolar do candidato 

 I. Da Unidade Escolar e Núcleo Escolar 

1. As unidades escolares e com direito a dirigente; 

 Escola Municipal Barzotto 

 Escola Municipal Monteiro Lobato  

 Escola Municipal Professora Elizabete das Neves Teixeira Fernandes 

 Escola Municipal Santa Maria 

 CMEI Jessé Murback/super- creche 

 CMEI Mônica 

 CMEI Professora Maria de Lourdes dos Santos 

 CMEI do Campo Santa Rita de Cássia. 
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 II. Dos Critérios para Escolha de Diretores das Instituições de ensino da Rede Pública 
Municipal de Mamborê 

 1. Os critérios para a escolha de diretores das escolas municipais seguirão os procedimentos 
contidos no Decreto nº 109/2019, na Lei Complementar nº 20/2012. 

 2. O profissional da Educação que irá pleitear ao cargo de Diretor Escolar deve: 

            Ι - estar 3(três) anos, no mínimo, em efetivo exercício na atividade de magistério na 
rede pública municipal; 
 ΙΙ - ter formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena e ser 
profissional integrante da Carreira do Magistério Público Municipal; 
           ΙII - estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
           IV - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar; 
           V - não ter sido comprovada sua participação em irregularidades financeiras, 
administrativas ou atividades que afetam a moral e a ética profissional; 
           VΙ - apresentar plano de gestão escolar que contemple os aspectos pedagógicos, 
administrativos e financeiros a ser implementado na escola, em consonância com a Proposta 
Pedagógica Curricular seguindo os princípios da Secretaria Municipal de Educação; 

     VII  -  certidão negativa de antecedentes criminais, atualizada; 

                VIII - Apresentar ficha de inscrição nos termos do anexo do presente decreto.      

 

III. É vedada a participação no processo eletivo o Profissional da Educação que: 

Nos últimos 90 (noventa) dias esteja afastado de suas funções em decorrência de licença médica 
ou esteja afastado sem ônus da função, exceto licença maternidade. 

 

IV. Das Inscrições 

1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos; 

a) No dia 11/11 – constituição das subcomissões eleitorais nas Unidades Escolares. 

b)No dia 12/11 – reunião com os presidentes das subcomissões das Unidades Escolares para 
eventuais esclarecimentos sobre o Decreto nº 109/2019 e Edital nº 001/2019  na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, às 9:00 horas. 

2. As inscrições estarão abertas na Secretaria Municipal de Educação, junto a comissão municipal 
eleitoral, nos seguintes períodos: 

a) Nos dias 14 a 19/11/2017 até as 17horas. 
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 3. No ato da inscrição o candidato deverá: 

a) Preencher ficha padrão junto à comissão eleitoral, identificando a Escola para qual se 
candidata; 

b) Preenchimento ficha de inscrição e entrega de documentos comprobatórios. 

c) Entrega do plano de gestão escolar do candidato, de acorde com o previsto no decreto nº 
109/2019 

 4. O candidato poderá concorrer à direção em apenas uma unidade escolar. 

 

V. Da consulta pública 

Data da consulta publica 29/11/2019 

O Sistema de Votação deverá ficar aberto das 9 horas às 15 horas nas Instituições de ensino 
onde houver a consulta pública ,sem intervalo para almoço.  

Havendo um único candidato inscrito, a consulta será por referendo devendo constar na cédula os 
campos "sim" e "não" para a escolha do eleitor.  O candidato à direção deverá constar com 50% 
mais 01 (um) do total de votos computados para ser considerado eleito. 

  

VI. Da comissão Eleitoral escolar 

Caberá à Comissão Eleitoral Escolar; 

                 Ι - responsabilizar-se pela organização, deliberações referentes ao processo de 

consulta publica em consonância com a Comissão Municipal; 

 

            ΙΙ - constituir as mesas necessárias, com um Presidente e um Secretário, escolhidos 

dentre os membros integrantes da comunidade escolar; 

 

          ΙΙΙ - responsabilizar-se por todo material necessário à consulta publica  como: 

providenciar as relações de Votantes; providenciar local próprio e adequado para consulta publica, 

orientar os  votantes que estes deverão apresentar documento de identificação e assinar a lista ao 

lado do seu nome, antes de votar; 

 

            ΙV - o Mesário será o responsável pelos trâmites legais da consulta publica orientados 

previamente sobre o processo eleitoral; 
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              V - definir e divulgar com antecedência o horário de funcionamento das mesas, como 

forma de garantir a participação do conjunto da comunidade escolar; 

 

           VΙ - o Secretário deverá registrar todos os atos que se fizerem necessário, preencher a 

Ata com todas as informações solicitadas, bem como colher assinaturas dos membros da 

Comissão Eleitoral Escolar que participaram do Processo eleitoral, providenciar o envio de todos 

os documentos relativos ao processo eleitoral à Comissão Municipal; 

 

                VΙΙ - promover junto ao candidato a apresentação do seu Plano de Gestão Escolar à 

comunidade, registrando em Ata à ser entregue a Comissão Municipal; 

 

              VΙΙΙ - lavrar as atas circunstanciadas da eleição; 

 

                ΙX - encaminhar a ata com o resultado da consulta publica para a Comissão Municipal; 

 

            X - resolver os casos omissos referentes à consulta publica Escolar sob orientação da 

comissão municipal. 

 

          XΙ - responsabilizar-se pelo edital de convocação da consulta publica aos pais ou 

responsáveis pelo (as) alunos (as), no mesmo dia em que será afixado nas instituições escolares. 

 

                XΙΙ - afixar, no mural das Escolas, 48 horas após o encerramento do prazo de inscrição, 

a homologação dos candidatos; 

 

                XΙΙΙ - credenciar 1 (um) representante por candidato, para acompanhar o processo de 

escolha, desde a consulta até o escrutínio e proclamação dos escolhidos.  

XIV- o fiscal deverá estar identificado com o nome e/ou numero do candidato que 

representa nos trabalhos de votação. 

                Parágrafo único. As Comissões Eleitorais Escolares elegerão seu Presidente, 

Secretário e mesário dentre os membros que as compõem, registrando-se em ata, bem como 

todos os demais trabalhos pertinentes ao processo de consulta pública. 
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VII. Critérios de Desempate 

Os critérios de desempate serão os seguintes, na seguinte ordem: 

 – Primeiro critério: Em igualdade de votos, considerar-se-á eleito o Candidato com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto do 
Idoso.  

– Segundo critério: Em igualdade de votos, considerar-se-á eleito o Candidato que for Jurado, devidamente 
comprovado, na forma da Lei Federal n° 11.689, de 9 de junho de 2008; 

 - Terceiro critério: Em igualdade de votos, considerar-se-á eleito o candidato que tiver a maior titulação;  

- Quarto critério: Em igualdade de votos, considerar-se-á eleito o candidato com maior tempo de serviço na 
rede Municipal de Ensino. 

 Serão considerados os títulos conforme a ordem de preferência a seguir:  

Ι – Doutorado;  
ΙΙ – Mestrado;  
ΙΙΙ - Pós-graduação na área da Educação. 

O quórum mínimo, para a realização das eleições será de 50% (cinquenta por cento) mais um do total de 
votantes.  

 VIII. Das Disposições Gerais 

 1. A inscrição do candidato implicará aceitação das normas e critérios para escolha de 

profissionais da educação para direção das Escolas, comunicados neste Edital e em outros a 

serem publicados, caso houver necessidade. 

2. A confirmação da inscrição será feita através de preenchimento da ficha especifica na  

Secretaria Municipal de Educação fornecida pela Comissão Eleitoral. 

3. Fica vedada a inscrição por procuração ou por correspondência. 

4. Os casos omissos neste Edital e/ou na legislação concernente serão resolvidos exclusivamente 

pela comissão eleitoral do município. 

5. Os recursos contra decisão da Comissão Eleitoral/SME de indeferimento de candidaturas 

deverão ser apresentados pelo interessado no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a 

partir da divulgação oficial da decisão, junto à subcomissão da Unidade Escolar para a qual o 

candidato pleiteia sua inscrição. 
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6. Interposto o recurso, a subcomissão eleitoral submeterá para apreciação e julgamento pela 

Comissão Eleitoral/SME, que terá o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para decidir o mérito, 

dando ciência ao recorrente do resultado, através da subcomissão eleitoral local. 

7. Da decisão ao recurso, não caberá pedido de reconsideração ou novo recurso junto à 

Comissão Eleitoral/SME, bem como, em qualquer instância administrativa. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Mamborê, 08 de novembro de 2019 

 

           
_____________________________________ 

         Maria Thereza Pereira Murback 

Presidente da Comissão Eleitoral da SME 
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