
 

 

 

DECRETO N.º 234/2018 
DATA: 22/10/2018 

 

SÚMULA: Dispõe sobre o processo de consulta 

pública para escolha de Diretores das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino de Pinhão, e 

dá outras providências. 

 

 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da consulta 

pública para escolha de Diretores das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, na 

forma do anexo deste Decreto. 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 

data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 22 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA PARA ESCOLHA DE DIRETORES DAS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

(APROVADO PELO DECRETO Nº 234/2018). 

 
TITULO I 

DAS ELEIÇÕES 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

 Art. 1º. A Consulta Pública para escolha de Diretores das Unidades Escolares 

da rede Pública Municipal de ensino dar-se-á pelo disposto neste regulamento, observada a 

legislação que dispõe sobre a matéria. 

 

 Art. 2º. O exercício da função de Diretor exige o cumprimento de normas 

legais relativas à autonomia administrativa, financeira e pedagógica da unidade escolar. 

 Parágrafo Primeiro: A função de Diretor abrange as responsabilidades de 

gerir tanto os processos formativos dos alunos, quanto os recursos administrativos, 

humanos, financeiros e patrimoniais, colocados à disposição da instituição bem como a 

relação desta com a comunidade. 

 

 Art. 3º. Para efeitos do presente regulamento são considerados servidores do 

quadro dos Profissionais da Educação os professores, supervisores, pedagogos e inspetores 

de alunos. 

 

 Art. 4º. A consulta pública para Diretor conforme o porte das Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino, será realizada em todos os estabelecimentos de 

ensino, respeitada a duração de dois anos do mandato, previsto neste regulamento, sendo 

em 30/11/18 nas Escolas Urbanas e CMEIS - das 08h às 17h, Municipais do Campo das 08h 
às 15h;  

 
 Art. 5º. Pode candidatar-se aos cargos de Direção: 

I – todo professor do quadro Próprio do Magistério Municipal, que estiver em efetivo 

exercício no local pretendido.  

II – ser estatuário ou celetista.  

III – não estar respondendo a processo administrativo.  

IV - possuir como grau de escolaridade Pedagogia e/ou Especialização em Gestão 

Escolar conforme art. 30 Parágrafo Primeiro da Lei 1.718/2012 Estatuto do Magistério.  

V – ter disponibilidade para atuar 40 horas semanais, nas escolas que exigem essa 

carga horária, ou 20 horas em caso de funcionamento de um período. 

 Parágrafo Primeiro: Onde houver candidato único que não obtenha a maioria 

simples dos votos, ou seja, 50% mais um ou onde não houver candidatos, a Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, indicará um dos professores do quadro próprio que 

preencher os requisitos conforme o art. 5º.  

 Parágrafo Segundo: Em caso de empate, será considerado vencedor, em 

ordem de prioridade, o candidato que:  



 

 

I – seja mais antigo no Magistério Municipal;  

II – seja mais antigo no estabelecimento de ensino;  

III – que possua maior idade. 

 Parágrafo Terceiro: O candidato que se encontra em Estágio Probatório e for 

eleito para o cargo de Diretor terá seu estágio suspenso conforme previsto no Art.23§ 1º na 

Lei 1.718/2012 Estatuto do Magistério. 

 

 Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura baixará os atos de 

Regulamentação para o processo de votação, escrutínio e resultados da consulta para a 

escolha de Diretor, compreendendo nestes atos orientações, formulários, normas e material 

necessário para o processo que antecede o dia da consulta para a realização e procedimentos 

finais. 

 

 

CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES 

 
 Art. 7º. A inscrição dos candidatos aos cargos de Direção será efetuada na 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura junto à Comissão Central. 

 

 Art. 8º. O professor que desejar se inscrever para o cargo de Diretor deverá 

protocolar, junto à Comissão Central, o requerimento devidamente preenchido e assinado, 

conforme modelo anexo I - A, juntamente com cópia dos seguintes documentos: 

I – carteira de identidade; 

II - comprovante de escolaridade: diploma, certificado; 

III – proposta de trabalho. 

IV – Cadastro Pessoa Física (CPF), com comprovante de regularidade emitida pela 

Receita Federal; 

V – Certidão Negativa de Tributos Municipais; (Departamento de Tributação) 

VI – Certidão de Ações Civis e Criminais. (Cartório Comarca de Pinhão)  
Parágrafo Único: As inscrições para o cargo de Diretor estarão abertas do dia 

05/11/2018 até o dia 06/11/2018 das 8h e 30min às 11 horas – 13h e 30min às 16h. 

 

 Art. 9º. Serão admitidos tantos candidatos quantos forem os inscritos, 

devidamente desimpedidos. 

 

CAPÍTULO III 
DO VOTO 

 
 Art. 10. Poderão participar da votação: 

I – todos os professores em efetivo exercício na Unidade Escolar, estatutários, 

celetistas e contratos PSS, exceto aqueles que atuarem como estagiários.  

II – demais funcionários da escola dos regimes estatutários e celetistas, pais e/ou 

responsáveis dos alunos regularmente matriculados na escola, Membros do Conselho 

Escolar e APMFs; 



 

 

III – alunos maiores de 18 anos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

IV – o voto dos professores terá peso (dois), ou seja, cada voto de professor valerá 

dois votos dos demais votantes; 

V – funcionários que são membros do Conselho Escolar e APMF votarão apenas uma 

vez; 

VI – professores que são detentores de dois regimes em dois padrões, lotados na 

mesma escola votarão apenas uma vez; 

VII – os professores de Educação Física, Arte e Inglês e dobra de padrão (padrão e 

PSS) deverão votar nas escolas em que atuam; 

VIII – terá direito a voto apenas um dos pais (pai ou mãe) ou responsável por aluno 

matriculado. 

IX – Os pais de alunos matriculados na Sala de Recurso votam na escola de Ensino 

regular e na escola da Sala de Recurso. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 

 Art. 11. As Impugnações e os recursos, em qualquer fase do processo eleitoral, 

não terão efeito suspensivo e serão recebidos pela Comissão Central. 

Parágrafo Primeiro: Durante o processo de Consulta Pública não poderão ser 

utilizados qualquer tipos de benefícios ofertados por candidatos ao pleito. 

           Parágrafo Segundo: Os recursos impetrados contra o resultado da Consulta 

Pública poderão ser interpostos no dia 03/12/2018 até as 17 horas. 

 

 Art. 12. Só serão recebidos os recursos protocolados, devidamente 

fundamentados e instruídos com documentos comprobatórios. 

 

Art. 13. Os recursos serão julgados pela Comissão Central, a qual emitirá 

decisão fundamentada, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, contadas a partir do 

recebimento. 

 Parágrafo Único: As decisões da Comissão Central serão homologadas pelo 

titular da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 Art. 14. Os recursos impetrados pelo candidato, após divulgação do resultado 

da eleição, poderão resultar em: 

I - recontagem de votos por comissão especialmente constituída; 

II - anulação do Processo Eleitoral, cabendo nova eleição, no prazo de 15(quinze) 

dias; 

III - confirmação do resultado da eleição. 

 Parágrafo Único: A eleição só poderá ser anulada em caso de fraude 

comprovada. 

 
CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO CENTRAL 
 



 

 

 Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração designará a Comissão 

Central para escolha de Diretor das unidades escolares, a qual será composta por presidente 

e membros indicados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Conselho Municipal 

de Educação, que acompanhará o processo eleitoral, desde a inscrição até a nomeação e 

posse do Diretor e que terá as seguintes atribuições: 

I - receber e protocolar a inscrição do professor candidato a Diretor; 

II - convocar através de edital, os professores, funcionários, pais de alunos e membros 

do Conselho Escolar e APMF das Unidades Escolares para participarem da votação; 

III - afixar, uma semana antes, nas Unidades Escolares, em lugar bem visível e de 

acesso público, a relação nominal de professores pretendentes e inscritos a participar da 

Consulta Pública para o cargo/função de Diretor; 

IV - designar, através de Ato Administrativo, membros para mesa receptora de votos 

e membros para escrutinação de votos. Estes acompanharão até o final do processo; 

V - preencher, após resultado final, a ata de resultados de votação e afixar nas escolas 

uma cópia contendo o resultado final do processo, em lugar visível e de acesso público; 

VI - recolher todo o material utilizado na Consulta Pública, bem como, seu 

arquivamento pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido este prazo, incinerá-lo; 

VII - examinar e dar parecer final, no prazo de 24 horas do recebimento, a pedidos de 

impugnações ou recursos impetrados, contra pretendentes ao cargo/função de Diretor ou ao 

desenvolvimento do processo de Consulta Pública para escolha de Diretor. 

 
CAPITULO VI 

DA VOTAÇÃO E MESAS RECEPTORAS 
 

 Art. 16. A mesa receptora será composta por três pessoas, sendo: 

I – um presidente; 

II – um secretário: 

III - um auxiliar. 

 

 Art. 17. Não poderá participar da mesa receptora qualquer candidato, seu cônjuge ou 

parente de 2º grau. 

 

 Art. 18. Compete à mesa receptora de votos: 

I – rubricar as cédulas; 

II – possuir uma listagem dos votantes credenciados; 

III – coletar assinatura do votante na listagem de credenciamento; 

IV – receber os votos dos credenciados a votar. 

• Para Diretor em cédulas amarelas, os votos dos professores. 

• Para Diretor em cédulas brancas, os votos dos demais funcionários, pais e membros 

do conselho Escolar e APMF. 

V – fazer a ata de votação e encaminhá-la à mesa apuradora depois de concluída a votação. 

 Parágrafo único: Somente poderão permanecer no recinto destinado à mesa 

receptora, os seus membros e os eleitores o tempo necessário para a votação. Da mesma 

forma nenhuma pessoa estranha à mesa receptora poderá intervir, sob pretexto algum, em 

seu regular funcionamento, salvo o Presidente da Comissão Eleitoral. 



 

 

 

TITULO II 
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS 

 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 

 Art. 19. O mandato de Direção será de 2 (dois) anos, com início no dia 01 de janeiro 

do ano subsequente da Consulta Pública. 

 

 Art. 20. Os profissionais eleitos para os cargos de Direção poderão ser destituídos de 

seus respectivos cargos a qualquer momento, desde que não cumpram com suas 

responsabilidades ou não venham a satisfazer as expectativas que os cargos requerem. 

 

 Art. 21. Em caso de afastamento do Diretor, por quaisquer dos motivos previstos na 

Lei ou nas escolas em que o processo eleitoral não seja validado, ou ainda, nos casos em que 

as vagas não sejam preenchidas pelo processo eletivo, a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, designará um profissional habilitado para substituição temporária ou definitiva 2 

(dois) anos e/ou preenchimento da vaga conforme o caso. 

 

Art. 22. O Diretor eleito terão os nomes encaminhados à Secretaria de Municipal de 

Educação e Cultura para posterior nomeação e posse pelo Prefeito Municipal no dia 14 de 
dezembro de 2018 às 10 horas.  

 

 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 23. O processo de Consulta Pública previsto neste regulamento obedecerá ao 

calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 

 Art. 24. Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo titular da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, respeitada a legislação em vigor.  

 

 Art. 25. O atual procedimento compreende:  

Anexo I – A (Requerimento de Candidatura);  

Anexo I - B (Termo de Deferimento de Candidatura);  

Anexo II (Ato Administrativo Designação de membros da mesa receptora);  

Anexo III (Ata de Votação); 

Anexo IV (Ata de Apuração);  

Anexo V (Cédula de votação do Diretor);  

Anexo VI (Relação de inscritos a concorrer ao cargo de Diretor); 

Anexo VII (Relação de votantes para Diretor). 

 
 

 


