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EDITAL Nº 08/2018 

 

A SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE AMAMBAI-MS, no uso de 

suas atribuições legais, dispõe sobre o processo seletivo democrático para a função de 

diretor escolar, nos termos da Resolução/SEMED nº 04/2018, torna pública a realização 

do processo eleitoral, e estabelece as datas para o pleito, nos termos a seguir:  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Haverá processo eleitoral, democrático, para a função de diretor escolar, nas 

Unidades de Ensino da rede municipal: Escola Municipal Antonio Pinto da Silva; 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna da Silva; Escola Municipal 

Flávio Augusto Coelho Derzi; Escola Municipal Júlio Manvailer; Escola Municipal 

Professora Maria Bataglin Machado; Escola Municipal Marlene Vilarinho de 

Albuquerque; Escola Municipal Mitã Rory; Escola Municipal Dr. Rachid Saldanha 

Derzi; Escola Municipal Polo Indígena Mbo’ eroy Guarani Kaiowá; e Escola 

Municipal Polo Indígena MBO’erenda Tupã I Ñandeva. 

Art. 2º. A escolha do diretor escolar para estas Unidades de Ensino dar-se-á por critérios 

técnicos e eleição direta com a participação da comunidade escolar.  

Art. 3º. O interessado em se candidatar para a função de diretor, deverá preencher os 

critérios exigidos nos termos da Resolução/SEMED nº 04/2018 e deste Edital. 

Art.4º. A Secretaria de Municipal de Educação, nomeará uma comissão técnica para 

acompanhar o processo eleitoral, orientando a formação da comissão eleitoral em cada 

Unidade de Ensino para compor os trabalhos eleitorais, sendo esta, responsável pelo 

processo eleitoral.  

Art. 5º. A comissão técnica de acompanhamento e orientação do processo seletivo 

eleitoral será composta por membros escolhidos dentro da estrutura desta Secretaria e 

representantes do sindicato da categoria, cujo objetivo é elaborar, implementar e 

acompanhar todo o processo seletivo democrático para função de diretor escolar.  

  

II - DOS OBJETIVOS DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 7º. Assegurar o caráter didático, pedagógico e administrativo da gestão democrática, 

com relação às atribuições da função de diretor escolar. 

Art. 8º. Referendar a importância da liderança comunitária do diretor escolar.  

III – DOS CANDIDATOS 

Art. 9º. As funções de diretor escolar são privativas de profissionais do magistério 

público municipal concursados, lotados na referida Unidade de Ensino. 
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IV – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 10. O candidato interessado em concorrer ao processo eletivo de diretor escolar será 

submetido a avaliação de competências. 

Art. 11. As inscrições para avaliação de competências serão realizadas no período de 17 

a 19 de outubro de 2018, na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Rua Rui 

Barbosa, 3608, centro de Amambai, no horário das 7:30h às 10:30h no período matutino 

e das 13:30h às 16:30h, no período vespertino, através de ficha disponibilizada pela 

equipe técnica. 

Art. 12. A avaliação de competências será realizada em 30 de outubro de 2018, às 13:30h, 

na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade Universitária de 

Amambai/MS, Rua José Sampaio Ferraz, 3353, Vila Gisele. 

Art. 13. A relação dos candidatos aprovados no processo de avaliação de competências, 

aptos a participarem do processo seletivo eleitoral será divulgada na data de 01 de 

novembro de 2018, através de edital. 

Art. 14. Para concorrer à função de diretor escolar da Unidade de Ensino em pauta, o 

candidato apto deverá preencher a ficha de inscrição e encaminhar a comissão eleitoral, 

os seguintes documentos: 

I - Documentos Pessoais: Cédula de Identidade e CPF;  

II - Comprovante de Residência;  

III - Diploma de Curso Superior;  

IV - Cópia do Termo de Posse do cargo em que está investido;  

V - Certidões de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal e Justiça Estadual 

do domicílio do candidato à função do cargo a ser preenchido; 

VI - Declaração Pessoal que demonstre que o candidato não se enquadra em nenhuma das 

vedações previstas na Lei nº 9.881, de 30 de julho de 2013 – Lei da Ficha Limpa;  

VII - Projeto de Gestão Escolar, que será apresentado à comunidade;  

VIII - Declaração de disponibilidade para cumprimento do regime de trabalho de 40 horas 

para o candidato a função de diretor escolar. 

Parágrafo Único. O Candidato preencherá ficha de inscrição disponibilizada pela 

comissão eleitoral na qual declarará estar ciente das condições exigidas para participação 

do processo seletivo democrático e das normas expressas neste edital.  

Art. 15. O período de inscrições, junto a Comissão Eleitoral de cada Unidade de Ensino, 

será de 05 a 09 de novembro de 2018. 

Art. 16. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos elencados neste edital, bem 

como os documentos exigidos, a inscrição estará automaticamente deferida.  
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§1º. Participarão do processo seletivo todos os candidatos declarados aptos. 

§2º. Caberá à comissão eleitoral fixar e divulgar, na comunidade, cronograma para 

realização das eleições, que deverá acontecer no dia 30 de novembro de 2018.  

V- DAS ELEIÇÕES  

Art. 17. A fase do processo eleitoral será conduzida pela comissão técnica e eleitoral, 

cujas atribuições estão dispostas na Resolução/SEMED nº 04/2018, fixadas pela 

Secretaria de Educação.  

. 

Art. 18. O diretor da Unidade de Ensino deverá colocar à disposição da comissão eleitoral 

os recursos humanos e materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. 

VI – DA PROPAGANDA E CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 19. Só serão permitidas a propaganda e a campanha eleitoral após a divulgação dos 

registros de candidaturas pela comissão eleitoral.  

Parágrafo Único. É necessário garantir igualdade de oportunidades quanto à propaganda 

junto as categorias de eleitores da comunidade escolar.  

VII – DOS PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 

Art. 20. Caberá a comissão eleitoral do processo seletivo:  

I - Constituir as mesas eleitorais de votação; 

II - Nomear os presidentes e mesários que formarão as mesas coletoras de votos, 

compostas pelo Presidente, 2 (dois) mesários e 01 (um) suplente que não podem ser 

parentes dos candidatos;  

III - Providenciar todo o material necessário a eleição;  

IV - Orientar previamente os mesários sobre o processo eleitoral;  

V - Definir e divulgar com antecedência o horário de funcionamento das urnas, de forma 

a garantir a participação da comunidade escolar;  

VI - Designar e acompanhar os trabalhos da mesa apuradora; 

VII - Lavrar, em ata, as ocorrências que alterem a normalidade do processo eleitoral;  

Art. 21. O eleitor deve identificar-se perante a mesa coletora de votos, preferencialmente 

com documento de identificação com foto.  

Art. 22. Os eleitores que não constarem da lista de votantes, será permitido o seu voto 

desde que comprovada a sua legitimidade, sendo seu nome inserido em uma lista 

separada.  

Art. 23. Encerrados os trabalhos de votação, será instalada em sessão pública a mesa 

apuradora.  
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Art. 24. Para fins de apuração e proclamação de resultado, só serão contabilizados os 

votos válidos, ou seja, excluídos os votos brancos e nulos.  

Art. 25. O processo seletivo será anulado se comprovada a prática de coação pelos 

candidatos aos partícipes do processo seletivo democrático ou de atos que promovam a 

desordem na Unidade de Ensino durante todo o processo de seleção, desde que maculem 

todo o processo.  

Art. 26. O horário de votação inicia-se às 8h e encerra-se às 18h, ou às 20h, no caso da 

Unidades de Ensino que funcionam no período noturno.  

Art. 27. Após encerrado o horário de votação, o Presidente da Mesa, na presença dos 

mesários e fiscais, entregará a Urna para a comissão eleitoral, que procederá a contagem 

dos votos, devendo ser encaminhada a ata de eleição a comissão técnica da Secretaria 

Municipal de Educação.  

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28. Cada chapa poderá nomear até 02 fiscais para acompanhar os trabalhos no dia 

da votação.  

Parágrafo Único. Não poderão trabalhar como fiscal no dia das eleições os candidatos 

concorrentes. 

Art. 29. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas contidas neste Edital 

e em todos os possíveis comunicados e/ou retificações a serem divulgados no Diário 

Oficial da Assomasul, quando couber.  

Art. 30. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos 

os atos referentes a este Edital no Diário Oficial da Assomasul, quando couber.  

Art. 31. Em momento algum poderá o candidato alegar desconhecimento das normas 

estabelecidas neste Edital e respectivas alterações.  

Art. 32. A falsidade de informações prestadas e/ou de documentos, ainda que verificada 

posteriormente à realização do Concurso, implicará eliminação sumária do candidato. 

Serão declarados nulos de pleno direito à inscrição e todos os atos posteriores dela 

decorrentes, sem prejuízos de eventuais sanções cíveis e criminais.  

Art. 33. O processo seletivo eleitoral democrático, terá validade de 03 (três) anos, 

obedecendo à ordem de classificação do candidato ao cargo no referido processo. 

Art. 34. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo 

comissão técnica à luz das normas em vigor.  

 

Zita Centenaro 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto 253/2017 
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