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Município de Criciúma 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Educação 
COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO N° 001/2018 
 

Abre inscrições e baixa normas para o Processo 
Eleitoral a ser realizado nas Unidades Públicas 
Municipais de Ensino de Criciúma. 

 
   
A Comissão Central Eleitoral, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso das 
atribuições conferidas pelo artigo 241 da Lei Complementar nº 012, de 20 de dezembro de 
1999(LC12/99), que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Criciúma, 
torna público para conhecimento dos interessados que ficam abertas as inscrições do processo 
eleitoral para provimento da função de Diretor/a de Escolas e Centros de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Ensino, de acordo com o que determina a seção II do capítulo único do 
magistério, do título VII da LC12/99, alterada pela LC nº 295/2018 e este Edital. 
 

1- DAS INSCRIÇÕES: 
 

1.1 – Em conformidade com o art. 240, da Lei Complementar n° 12/99, somente 
haverá eleição naquelas Unidades de Ensino que estejam funcionando com o 
número mínimo de 100 (cem) alunos/as matriculados e frequentes, considerando o 
movimento mensal do dia 30 (trinta) do mês de setembro do corrente ano. Todas 
as Unidades de Ensino em que houver eleições estarão sujeitas a conferência do 
número de alunos/as “in loco”  pela Comissão Central Eleitoral.  

 
1.2 – As inscrições ficarão abertas nos dias 05 e 06 de novembro de 2018, no 
horário das 8h30min às 12h e das 13h às 16h30min, junto à Comissão Central 
Eleitoral, no Salão Ouro Negro, localizado na  Prefeitura Municipal de Criciúma, 
mediante o controle da chegada do/a candidato/a através de senha distribuída pela 
Comissão Central Eleitoral. O número do candidato/a respeitará a ordem de 
inscrição. 

 
1.3 – Para inscrever-se, o/a candidato/a deve preencher os seguintes requisitos 
cumulativos: 
 

a) Ser professor/a efetivo do Magistério Público Municipal, que já tenha 
concluído com aprovação o Estágio Probatório e com, no mínimo, 2 (dois) 
anos de efetivo exercício com regência de classe na Rede Municipal de 
Ensino de Criciúma; 
 
I – Entende-se por professor, o profissional habilitado nos Cursos Superiores 
de Licenciatura Curta / Plena, na área de Educação; 

 
b) Ter disponibilidade de trabalho durante 08 (oito) horas diárias; 

 
c) Estar no exercício de atividades laborativas na Rede Municipal de Ensino; 

 
d) Ser considerada pessoa idônea moralmente, não tendo sido processada e 

condenada por crime comum, especialmente pelos atentatórios a vida, aos 
costumes e ao patrimônio; 

 
e) Apresentar Plano de Gestão, de acordo com o contexto social do bairro onde 

irá concorrer, e que o mesmo seja discutido com a respectiva comunidade e 
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amplamente divulgado. O Plano de Gestão precisa estar consensual com as 
Leis vigentes, com o Conselho Municipal de Educação de Criciúma – 
Comec e com o Plano Municipal de Educação – PME.  

 
1.4 – É vedado candidatar-se à eleição, o professor/a que estiver gozando das 

licenças previstas nos art. 21, 98 e 111 da LC 12/99, excetuando-se os/as 
candidatos/as que estiverem no gozo de licença gestação (LC 12/99, art.196, 
“f”), licença tratamento de saúde (LC 12/99, art.196, “e”) e licença prêmio 
(LC 12/99, art. 98, V). 
 

1.5 - É vedado candidatar-se à eleição, o professor/a que estiver em processo de 
avaliação do Estágio Probatório. 

 
1.6 – O/A candidato/a que não puder comparecer pessoalmente no dia das 
inscrições, poderá realizá-la, por meio de procurador legal, nomeado por 
procuração particular, com firma reconhecida em Cartório de Registro Público. 

 
1.7 – No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

 
a) Original e fotocópia do Diploma de Curso Superior de Licenciatura na área 
da Educação; 
 
b) Declaração de tempo de serviço destacando o período de regência de 
classe no Magistério Público Municipal, fornecido pelo setor responsável da 
Secretaria Municipal de Educação; 

 
c) Decreto de nomeação para cargo de provimento efetivo do Quadro do 
Magistério Municipal; 

 
d) Certidão de Antecedentes (folha corrida) do Fórum da Comarca de Criciúma 
e da Justiça Federal; 

 
e) Declaração do/a candidato/a de que terá disponibilidade para trabalhar 08 
(oito) horas diárias para a Rede Municipal de Ensino, com firma reconhecida; 
Anexo I;  

 
f) Plano de Gestão assinada em 2 (duas) vias, conforme orientações do Anexo 
II; 

 
g) Foto 5x7 recente. 

 
2. DA HABILITAÇÃO: 
 

2.1 – Será considerado habilitado o/a candidato/a que atender ao disposto no 
item 1 (um) do presente Edital. 

 
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 

3.1 – As inscrições serão homologadas e publicadas no endereço 
www.criciuma.sc.gov.br na página da Secretaria Municipal de Educação no 
prazo improrrogável de até 03 (três ) dias úteis após o término das inscrições. 
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3.1.1 - O/A candidato/a que não tiver sua inscrição homologada poderá interpor 
recurso à Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas. O recurso deverá ser analisado e julgado no prazo máximo 
improrrogável de 02 (dois) dias úteis, constante no Anexo III. 
 
3.1.2 – O recurso deverá ser registrado via Protocolo Geral do município nos 
dias 13/11/2018 e 14/11/2018, respeitando o horário de funcionamento do 
protocolo geral, disponível no site da Prefeitura Municipal. 

 
3.1.3 – Qualquer dúvida referente a este Edital de Inscrição, somente será 
esclarecida, dentro do prazo previsto para inscrição, pela Comissão Central 
Eleitoral. 
 
3.1.4 – A solicitação da impugnação de candidaturas poderá ser requerida 
através de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Criciúma até 05 (cinco) 
dias após a homologação das inscrições por qualquer eleitor da Unidade de 
Ensino, por meio do preenchimento do Anexo IV.  
 
3.2 – Fica autorizado ao/a candidato/a elaborar materiais referentes à sua 
proposta (cartaz, folders e outro material de seu interesse) para distribuir aos 
pais, alunos/as e professores/as da Unidade Escolar desde que utilize recursos 
próprios. Orienta-se que as medidas não ultrapassem 1m². 
 

 4.   DAS INFRAÇÕES: 
 

4.1 – É vedado ao/a candidato/a ao cargo de diretor/a e aos seus simpatizantes, 
praticar durante o período eleitoral e no dia de eleição: 

 
a) Doar, oferecer, prometer ou entregar aos eleitores/as, bem ou vantagem de 

qualquer natureza a fim de obter voto; 
 

b) Permitir o acesso ao recinto da Unidade de Ensino de qualquer pessoa ou 
representante de entidade, a fim de aliciar ou assediar o eleitor/a; 

 
c) Permitir ou fazer boca de urna no dia da eleição; 
 
d) Permitir ou utilizar-se de fraude, simulação e falsidade ideológica com a 

finalidade de influenciar no resultado da eleição; 
 

e) Caluniar, difamar ou injuriar o colega ou seu simpatizante utilizando qualquer 
uma das formas (verbal, escrita, gestual) e/ou mídias sociais; 

 
f) Perturbar o sossego e a ordem pública (estacionar veículo de propaganda com 

som), numa distância inferior a 1000 metros da Unidade de Ensino, durante 
o período eleitoral e no dia da eleição; 

 
g) Transportar eleitor/a no dia da eleição; 

 
h) Usar, insinuar, aliciar ou assediar criança na campanha eleitoral (infração 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). 
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i) É vedado o uso de camisetas, botons, bonés, faixas e outros materiais para esta 
finalidade, dentro do espaço físico da Unidade de Ensino. 

 
j) Fazer promessas que não estarão no Plano de Gestão. 

 
k) Utilizar fogos de artifício e carros de som em comemorações de possível 

vitória na Unidade de Ensino; 
 

l) Utilizar os espaços institucionais de mídia para veicular campanha eleitoral, 
como Blog, Facebook e grupos de WhatsApp. Os/as candidatos/as poderão 
utilizar as mídias sociais eletrônicas pessoais do/a candidato/a e de seus 
simpatizantes. 

 
5- DAS PUNIÇÕES: 
 

5.1 – Qualquer fato relativo ao processo de eleição, principalmente àqueles 
descritos no item 4 (quatro), e demais regras deste Edital, poderá ser relatado por 
escrito e assinado pelo denunciante, juntamente com as provas testemunhais e/ou 
documentais. Os documentos devem ser entregues no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal, que os encaminhará à Comissão Central Eleitoral, que terá 
o prazo de 48 horas para tomada de decisão. 

 
5.2 – Caso o/a candidato/a viole os dispositivos da Lei Complementar 012/99, a 
Comissão Central Eleitoral poderá encaminhar notícia escrita, acompanhada de 
prova documentada e do rol de testemunhas (no máximo de 03 – três) à 
Comissão Processual Disciplinar Permanente, no prazo de 48 horas. Ficará 
garantido ao indicado a ampla defesa com a produção de todas as provas que 
forem de seu interesse, podendo ser acompanhado por advogado (constituído por 
procuração) perante a Comissão Processual Disciplinar Permanente. 

 
5.2.1 – O processo será dirigido à Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Criciúma, que terá o prazo de 60 dias para tomar as 
medidas cabíveis, previstas nos termos do Estatuto do Servidor Público 
Municipal (LC 12/99). 

 
5.3 – Incidindo o/a candidato/a em crime ou contravenção penal, o prejudicado 
deve registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Policia Civil. Envolvendo 
criança e/ou adolescente o prejudicado deve procurar a Comissão Central 
Eleitoral que acionará o Conselho Tutelar para acompanhar o caso. 

 
5.4 – Se for o/a candidato/a condenado, no caso do item 5.3, perderá a função, 
mesmo que já tenha sido nomeado, podendo, ainda, perder o cargo, conforme 
decisão a ser lavrada pela Comissão Processual Disciplinar Permanente.  
 
5.5 – Os/As candidatos/as que descumprirem as disposições gerais descritas no 
item 8 (oito) deste edital, serão penalizados com o encerramento do processo 
eleitoral. 

 
 6. DA ORGANIZAÇÃO 

   
6.1 – A eleição realizar-se-à no sábado, dia 24 de novembro de 2018, no horário 
das 13 às 18h na Unidade Escolar. 
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6.2 – Não poderá tomar posse na função de Diretor/a, o/a professor/a que tiver 
acumulação no Magistério Público Estadual, Federal e Particular ou em qualquer 
outra Entidade, no período diurno, sem que apresente documento 
comprobatório de compatibilidade de seus horários. 
  
6.3 – Durante a campanha eleitoral os/as candidatos/as terão iguais 
oportunidades de acesso às informações de cadastros, documentos e meios 
necessários ao desenvolvimento do pleito, sendo vedadas as seguintes práticas: 
 
a) Reunir-se na escola com os alunos/as durante o horário escolar sem prévia 
concordância do/a (s) concorrente (s) e o conhecimento do/a (s) professor/a (es); 
 
b) Reunir-se com os pais, responsáveis e professores/as sem a presença de todos 
os concorrentes. 

 
6.4 – As reuniões de candidatos/as com os pais, responsáveis e professores/as 
para divulgação do Plano de Gestão devem ser marcadas antecipadamente e 
oficializadas, com antecedência de 02 (dois) dias, visando assegurar igualdade 
de oportunidade de tempo e espaço. 
 
6.5 – A direção da Unidade de Ensino deverá afixar no local de votação os 
nomes dos/as candidatos/as. 
 
6.6 – O voto será assegurado ao eleitor/a que estiver relacionado na Lista de 
Votantes, 10 (dez) dias antes da eleição. A Lista de Votantes deve ser 
homologada em 2 (duas) vias pela Comissão Central Eleitoral, uma fixada na 
Unidade de Ensino e outra no Livro de Eleições de Diretores da Unidade de 
Ensino. Neste documento é vedada a rasura, alteração ou acréscimo de nomes, 
sob pena de reputar-se crime de falsificação de documento público. 
 
6.7 – Após a homologação da Lista de Votantes pela Comissão Central Eleitoral, 
em hipótese alguma serão realizadas alterações ou retificações na mesma. 
 
6.8 – A Lista de Votantes deverá ser identificada com o nome da Unidade de 
Ensino, numerada e, obrigatoriamente, encaminhada à Comissão Central 
Eleitoral até o dia 14 de novembro de 2018, conforme Anexo V.  
 
6.9 – Terão direito ao voto, desde que conste na lista homologada pela Comissão 
Central Eleitoral: 
 
a) Os pais ou responsáveis pelas matriculas dos educandos e com frequência 

regular; 
 

b) Os educandos do 4º ano e anos seguintes, matriculados e com frequência 
regular;         

 
c) Os servidores da Unidade de Ensino (professores/as e funcionários/as) 

 
6.10 - Cada eleitor/a terá direito a 01 (um) voto.  
 
6.10.1 - O eleitor/a só poderá votar mediante a apresentação, ao presidente da 
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mesa receptora, de um dos seguintes documentos:  
 
a) Educandos/as: Carteira de identidade, certidão de nascimento (original ou 

cópia), ou boletim escolar do ano corrente; 
 

b) Demais eleitores/as: carteira de identidade (RG), carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelo Corpo de 
Bombeiro Militar, pela Polícia Militar, pelos Conselhos e Órgãos 
Fiscalizadores de Exercício Profissional; certificado de reservista, carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação com foto 
recente e dentro do prazo de validade. 

 
6.11 – A mesa receptora será composta por: um presidente, um secretário/a e um 
suplente. 
 
a) O presidente da mesa será um membro da Associação de Pais e Professores – 
APP ou do Conselho Escolar (alteração LC nº 295/2018),  o/a secretário/a da 
mesa será designado pelo Secretário de Educação, advindo de outra Unidade de 
Ensino e o suplente da mesa será um professor/a do estabelecimento. A Unidade 
de Ensino deverá encaminhar à Comissão Central Eleitoral os nomes do 
Presidente da mesa e do suplente, dos dias 07/11 a 09/11/18. Anexo VI. 
 
6.11.1 – Na parte interior das cabines de votação deverá ser afixado cartaz (es) 
com fotografia, nome e número do/a(s) candidato/a(os), organizado pela 
Comissão Central Eleitoral.  
 
6.11.2 – Cada candidato/a indicará 2 (dois) fiscais junto a mesa receptora, que 
no dia da votação, permanecerão na sala de maneira alternada (um fiscal por 
candidato).  
 
a) Os fiscais deverão ser credenciados pelo candidato, junto a Comissão Central 
Eleitoral, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes do pleito. 
 
6.12 – O Diretor/a se equipara ao Agente Político, pois no exercício da função 
de Diretor/a Escolar tem atribuições estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação nos termos da legislação e da regulamentação vigentes.  
 
6.13 – A relação oficial do resultado de diretores/as eleitos/as será publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de Criciúma através da 
Comissão Central Eleitoral. 
 
6.14 – O Executivo Municipal nomeará por decreto os diretores/as eleitos/as. A 
posse ocorrerá no primeiro dia útil do ano letivo de 2019.  

 
7 - DA APURAÇÃO: 
 

7.1 – Na contagem dos votos serão consideradas válidas as cédulas que 
apresentarem registro no espaço determinado para a votação no/a candidato/a. A 
cédula que não estiver preenchida corretamente, será considerada como voto 
inválido. 
 
7.2 – O processo de apuração será iniciado logo após o encerramento da votação. 
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O presidente da mesa deverá conferir o total de assinaturas e o número de 
cédulas e, posteriormente, fazer o cômputo dos votos, na presença do fiscal 
designado. Todo o processo de apuração deverá ser registrado em ATA. 

 
7.3 – Será eleito/a Diretor/a, o/a candidato/a que obtiver o maior número de 
votos entre os eleitores/as presentes no dia da eleição. 
 
7.4 – Na hipótese de existir um/a único/a candidato/a na Unidade de Ensino o 
mesmo será eleito por maioria simples dos votos dos presentes no dia da eleição, 
comparado aos votos brancos e nulos. 
 
7.5 – No caso de empate entre dois ou mais candidatos/as, será eleito o/a que 
tiver, respectivamente:  
a) maior grau de titulação;  
b) mais tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal;  
c) mais idade. 

 
                     7.6 – A duração do mandato do/a candidato/a eleito será de 3 (três) anos, sendo 

assegurado o direito à reeleição conforme estabelece o art. 246 da LC 
012/99, alterada pela LC 295/2018. 

 
 
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 – Até 2 (dois) dias após a homologação das eleições, sendo, qualquer 
eleitor/a da Unidade de Ensino poderá apresentar denúncia e representação 
contra o/a (s) candidato/a(s) ou seus apoiadores/as. De acordo com a situação 
denunciada a Secretaria Municipal de Educação e a Comissão Central Eleitoral 
orientará o denunciante para encaminhamento a: Delegacia de Polícia mais 
próxima; Conselho Tutelar; Promotoria da Infância e da Juventude da Comarca 
de Criciúma; e, obrigatoriamente, à Comissão Processual Disciplinar 
Permanente. 

 
8.2 – Nas Unidades de Ensino onde houver disputa entre mais de um/a 
candidato/a, os mesmos serão responsabilizados caso permitam atos que 
prejudiquem o bom andamento das eleições na Unidade de Ensino, devendo 
os/as candidatos/as tratarem-se com urbanidade. 
 
8.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Central Eleitoral. 

 
PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS,  24 de outubro de 2018. 

 
                                        _______________________             

Roseli Maria de Lucca Pizzolo 
Secretária Municipal de Educação 

 
Homologo o presente Edital: 

 
_______________________ 

Clésio Salvaro 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
 

Eu.................................................................................................................................., portador 

do CPF.................................................., RG..................................., residente à (rua/ av./ 

rodovia) ........................................................................ domiciliado(a) no Município 

de..........................................., bairro........................................, cep................................, 

candidato (a) inscrito (a) no processo eleitoral para provimento da função de Diretor(a) de 

Unidade de Ensino da Prefeitura Municipal de Criciúma, declaro ter disponibilidade para 

trabalhar 08 (oito) horas diárias. 

 

 
 

....................................................... 
Ass. Candidato (a) 
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ANEXO II 

 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO  

 
  
O Plano de Gestão deverá ser entregue à Comissão Central Eleitoral, na Secretaria Municipal 
de Educação, contendo no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) páginas com:  
 
1 – Elemento Pré-textual - capa com os seguintes itens: Nome do candidato; Título; Unidade de 
Ensino; Ano de referência; Número do Edital de Processo Eleitoral; Local e data; 
 
2 – Elementos Textuais - (Devem ser dispostos em sequência, ou seja, títulos e subtítulos 
numerados, sem iniciar em página nova, separados por 2 ‘ENTER’ entre o final do texto 
anterior e o novo título ou subtítulo), sendo: 
 
I - Apresentação (do candidato - minicurrículo); 
 
II - Justificativa  (do Plano de Gestão); 
 
III - Objetivos (geral e específicos);  
 
IV - Contextualização diagnóstica da Unidade de Ensino (neste contexto, informar também, os 
resultados das avaliações municipais e nacionais);  
 
V - Referencial teórico (baseado nos documentos vigentes da Rede Municipal de Criciúma e da 
Unidade de Ensino, Proposta Curricular: Práticas e Sentidos 2008, Diretrizes Curriculares da 
Educação Infantil: A Criança como protagonista da aprendizagem, Plano Municipal de 
Educação, à qual este Plano de Gestão se destina, contemplando os itens abaixo relacionados): 
 
a) Gestão democrática; 
 
b) Gestão pedagógica; 
 
c) Gestão administrativa; 
 
d) Gestão financeira; 
 
e) Comunidade escolar; 
 
VI - Plano de metas e estratégias (Pedagógicas, Administrativas e Financeiras);  
 
VII – Cronograma das ações; 
 
VIII - Referências (AUTOR, Sobrenome, Título : subtítulo. Ed. Local: Editora ou órgão 
responsável, Ano. Se obtido na WEB acrescentar: Disponível em: http//www… Acesso em XX 
de Mês  2018). 
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O Plano de Gestão deve ser apresentado no seguinte formato: 
 

a) Papel A4; 
 

b) Margens: Superior e esquerda 3 cm, Inferior e direita 2 cm; 
 

c) Fonte Arial, tamanho 12; 
 

d) O texto deve estar todo justificado; 
 

e) Todas as folhas devem estar numeradas, exceto a Capa; 
 

f) Títulos devem estar dispostos em letras maiúsculas e negrito alinhados à esquerda;  
 

g) Subtítulos devem estar dispostos em letras maiúsculas e minúsculas, em negrito, 
alinhados à esquerda; 

 
h) Espaçamento entrelinhas 1,5; 

 
i) Citações e notas de rodapé, tamanho 10 (citações longas - acima de 3 linhas - com recuo 

de 4cm e entrelinhas simples). 
 

j) Na última folha deverá constar; o endereço, telefone, e-mail, o local, a data, o nome do 
candidato e assinatura do candidato, bem como, a Unidade de Ensino, para dirimir 
possíveis dúvidas ou prestar esclarecimentos acerca do Plano de Gestão. 
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ANEXO III 
 

RECURSO PARA REGISTRO DE CANDIDATURA À DIREÇÃO ESCOLAR - 
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - EDITAL 001/2018 

 

À COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL DE ELEIÇÃO DE DIRETORE S ESCOLARES 
DE CRICIÚMA-SC, GESTÃO 201X -202X 

RECURSO 

EU, FULANO(A) DE TAL, brasileiro, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº XX, 

CPF/MF nº YY, residente e domiciliado(a) à Rua XXX, pertencente a comunidade escolar da 

Unidade de Ensino ________________________, bairro ______________________, na 

intenção de candidatar-me a Direção da Unidade de Ensino acima referida, venho por meio 

deste, apresentar este Recurso requerendo Registro de minha candidatura. Contesto a não 

homologação de minha inscrição à candidatura  pelos motivos, fatos, provas e de direito a 

seguir aduzidos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nesses termos peço a revisão e homologação de minha candidatura e seguem anexados os 

documentos comprobatórios. 

 

 

 

 

 

 

Local / Data 
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ANEXO IV 

 
SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 

À COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL DE ELEIÇÃO DE DIRETORE S ESCOLARES 
DE CRICIÚMA-SC, GESTÃO 201X -202X 

EDITAL Nº XXX/2011X  

EU, FULANO(A) DE TAL, brasileiro, profissão, portador(a) da cédula de identidade nº XX, 

CPF/MF nº YY, residente e domiciliado(a) à Rua XXX, pertencente a comunidade escolar da 

Unidade de Ensino ________________________, bairro ______________________, na 

condição de _______________________ (eleitor, candidato, pai de aluno, membro da 

comunidade local, funcionário da Unidade de Ensino), venho por meio desta, apresentar 

SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA PARA DIRET OR 

ESCOLAR DO (A) SR(A) ____________________________________________________,  

Candidato(a) número________________, entendendo caracterizar inelegibilidade o 

descumprimento do edital de eleição o(s) seguinte(s) fatos a seguir expostos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ Nesses termos peço deferimento 

 

 

 

 

 

 

Local / Data 
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ANEXO V 
   Data: ________/________/________ 

 

Relação Nominal de Votantes do Processo Eleitoral para DIREÇÃO ESCOLAR – EDITAL Nº 001/2018 

Unidade de Ensino: 

Responsável pela lista (Nome completo/cargo): 

*PAIS OU RESPONSÁVEIS PELAS MATRÍCULAS DOS/AS ALUNO /AS 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

*Cada eleitor/a terá direito a somente 01 (um) voto. Consideram-se como responsáveis as pessoas cadastradas na ficha de matrícula (no máximo dois por aluno/a). 
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**ALUNOS/AS DO 4º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

** São eleitores os alunos matriculados e com frequência regular. 
  

**ALUNOS/AS DO 5º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   



 

 

fl.15 
 

 

Município de Criciúma 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Educação 
COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL 

 

 

** São eleitores os alunos matriculados e com 
frequência regular. 

 

**ALUNOS/AS DO 6º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

** São eleitores os alunos matriculados e com frequência regular. 

**ALUNOS/AS DO 7º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   
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06   

07   

** São eleitores os alunos matriculados e com frequência regular. 
 

**ALUNOS/AS DO 8º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

** São eleitores os alunos matriculados e com frequência regular. 

**ALUNOS/AS DO 9º ANO 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   
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03   

04   

05   

06     

** São eleitores os alunos matriculados e com frequência regular. 

***SERVIDORES/AS DA UNIDADE ESCOLAR 

Nº NOME ASSINATURA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

*** Cada eleitor/a terá direito a somente 01 (um) voto. São considerados servidores votantes da Unidade de Ensino: professores/as e funcionários/as. 
 

PROTOCOLO 
Data da apresentação da Relação de Eleitores: ____/____/_____ 
Assinatura do Diretor: ________________ 
Assinatura do Representante da Comissão Central Eleitoral: _____________________ 
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ANEXO VI 

 
 

PRESIDENTE DE MESA E SUPLENTE DA UNIDADE ESCOLAR 
 

À COMISSÃO CENTRAL ELEITORAL DE ELEIÇÃO DE DIRETORE S 
ESCOLARES DE CRICIÚMA-SC, GESTÃO 2019 -2021 

EDITAL Nº 01/2018 

 

A Unidade de Ensino ________________________________________________________, 

designará para as funções abaixo os seguintes nomes: 

 

Presidente da mesa receptora:  

Nome:_____________________________________________________________________ 

RG:________________________ 

 

Suplente: 

Nome:_____________________________________________________________________ 

RG:________________________ 

 

 

 

Assinatura do Diretor 

 

Carimbo da Unidade de Ensino 
 
 
 
 

Local/data 


