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CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - EDITAL 07/2022 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

      A Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, Edital 

07/2022, divulga a CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS para os candidatos relacionados 

no Anexo I. 

AS PROVAS SERÃO APLICADAS NO DIA 28 DE 
MAIO DE 2022, ÀS 08H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANUEL 
GONÇALVES D’ ASCENSÃO, localizada na Rua Benjamin Constant, 139 – Centro – 
Paraíba do Sul/RJ, com abertura dos portões às 08 horas. Os portões serão 
fechados, pontualmente, pelo horário de Brasília, às 08h30min, conforme descrito 
no Edital.  

 

 
Paraíba do Sul, 26 de maio de 2022. 

 
Comissão Organizadora e Avaliadora 
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ANEXO I 

CONVOCAÇÃO PROVAS  
 

NOME DO CANDIDATO 

FLAVIA JARDIM ALVARES 

FREDERICO ANTONIO RABELO 

GABRIEL TORRES DE CASTRO INNOCENCIO 

LAURA FURTADO QUINTÃO 

THULA SANTOS AGUIAR 
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EDITAL
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EDITAL N° 001/2022 – ELEIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 

 
A Articulação Municipal dos Conselhos Escolares em Paraíba do Sul-RJ, no uso de suas 

atribuições legais, designada pela Lei nº 3.628/2019, com base Constituição Federal de 

1988, artigo 206, VI; Lei Orgânica do Município de Paraíba do Sul, artigo 179, III e 

183; juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996), art. 3º, VIII; Lei 

13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), artigo 9º e Plano Municipal de Educação 

(Meta 19);  

DIVULGA EDITAL E TORNA PÚBLICO AOS 

INTERESSADOS, QUE ESTÃO ABERTAS AS 

INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS 

MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR DA 

__________________________________________

_________________PARA O BIÊNIO 2022/2024.  

 
 

DAS INSCRIÇÕES  
 

1.1. Período das inscrições: do dia 01 (um) de junho ao dia 14 (quatorze) de junho de 
2022, das 08h (oito horas) até às 17h (dezessete horas), horário de Brasília.  
 
1.2. Local para realizar as inscrições: As inscrições dos(as) candidatos(as) serão 
efetuadas somente com os membros da Comissão Eleitoral da unidade escolar. 
 
1.3. Para a efetivação da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher corretamente 
todos os dados do requerimento de inscrição, impreterivelmente, no prazo estabelecido 
no item 1.1.  
 
1.4. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá trazer os documentos originais, 
juntamente com a xerox dos documentos para devida conferência, conforme 
estabelecido no item 1.3 e a ficha de inscrição (Anexo II) devidamente preenchida. 
  
1.5. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no seu conhecimento e tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
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1.6. O(a) candidato(a) é o(a) único(a) responsável pelas informações prestadas na Ficha 
de Inscrição.  
 
1.7. A Comissão Eleitoral dos Conselhos Escolares não se responsabiliza por inscrições 
não realizadas dentro do prazo por motivos de qualquer natureza alheios a sua atuação 
que impossibilitem a realização de tal inscrição. 
 
1.8. O(a) candidato(a) que não comparecer nas datas, horários e local estabelecidos para 
a entrega das inscrições, não participará desta eleição.  
 
1.9. Para o atendimento a este Edital, o(a) candidato(a) só poderá fazer uma inscrição.  
 
1.10. Não haverá, em hipótese alguma, inscrição e entrega da documentação fora do 
prazo, horário e local estabelecidos nos itens 1.1. e 1.2 deste Edital. 
 
 

DA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
 
2.1. A análise das inscrições dos candidatos ao Conselho Escolar caberá a Comissão 
Eleitoral e acontecerá no dia 15 (quinze) de junho de 2022.  
 
2.2. A homologação será afixada no quadro de avisos da Secretaria da 
__________________________________________ no dia 20 (vinte) de junho de 2022. 
 

 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. Caberá pedido de recurso no caso de indeferimento da inscrição junto à Comissão 
Eleitoral no dia 21 (vinte e um) de junho de 2022, das 8h às 17h. 
 
3.2. Caberá apenas um recurso quanto ao resultado da inscrição, desde que 
fundamentado, mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral.  
 
3.3. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados de identificação do 
candidato e o seu número de inscrição.  
 
3.4. O prazo para análise e resposta ao recurso é de 01 (um) dia útil. 
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DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
4.1. A eleição para membros do Conselho Escolar ocorrerá no dia 11 de julho de 2022, 
das 07h às 19h e será convocada pelo Conselho Escolar.  
 
4.2. Para o processo consultivo, deverá ser eleito, 01 (um) suplente para cada membro 
da Comissão Eleitoral. 
 
4.3. O presidente da comissão deverá ser escolhido entre seus pares. 
 
4.4. Não poderão integrar a Comissão Organizadora Municipal, os candidatos que 
venham a se inscrever no processo. 

 
4.5. Compete a Comissão Eleitoral:  
 
I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o processo de escolha de membros para o 
Conselho Escolar da _______________________________________________ ; 
 
II - Receber e analisar as Fichas de Inscrições, com base nos critérios estabelecidos 
nesta Lei, para análise e deferimento ou indeferimento de sua inscrição;  
 
III – Analisar se os candidatos atendem as exigências legais e se: 
 
a) Respondem a inquérito administrativo e procedimento de sindicância (servidores); 
 
b) Possuem vínculo familiar ou parentesco de até 2º grau (segundo) com os 
componentes da Comissão Eleitoral. 
 
IV – Expedir edital de convocação; 
 
V – Fazer cumprir o cronograma. 
 
VI - Convocar a Comunidade Escolar no prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos 
candidatos e divulgação do dia da eleição, de acordo com o Anexo IV; 
 
VII – Providenciar o local de votação com segurança e privacidade; 
 
VIII – Organizar listagem dos eleitores por mesa de votação, separados por segmentos, 
assegurando o direito a voto aos analfabetos e pessoas com necessidades especiais; 
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IX- Providenciar cédula eleitoral, identificando-a com carimbo e com o nome da 
unidade escolar; 
 
X – Comunicar aos pais ou responsáveis pelos alunos, com antecedência de 05 (cinco) 
dias, a data da realização da eleição; 
 
XI – Constituir e orientar as mesas receptoras e escrutinadoras compostas de 01 (um) 
Presidente, 01 (um) Secretário e respectivos suplentes, escolhidos entre os integrantes 
do Comunidade Escolar; 
 
XII – Permitir o acesso dos(as) candidatos(as) às turmas e às reuniões de pais, para 
divulgação da campanha, desde que não interfira no funcionamento da escola; 
 
XIII – Orientação do preenchimento da ata de votação e de escrutinação; 
 
XIV- Enviar para a Comissão Eleitoral nos prazos constantes: 
 
a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e Eleição; 
 
b) Relatórios/mapa da apuração com proclamação dos resultados; 

 
c) As justificativas da unidade escolar onde não se realizou o processo consultivo. 
 

 
DA CONSTITUIÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 
5.1. Comunidade Escolar compreende:  
 
I – Os alunos de ensino regular matriculados na Unidade de Ensino;  
 
II – O pai/responsável direto pelo aluno matriculado;  
 
III – Os funcionários e os membros do Magistério Público Municipal que são efetivos 
ou contratados na Rede Municipal de Paraíba do Sul e estão em pleno exercício da 
atividade na unidade escolar.  
 
IV - Os servidores efetivos, permutados e contratados em pleno exercício da atividade 
na unidade escolar.  
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A VOTAÇÃO 
 
6.1. A escolha dos membros do Conselho Escolar será feita por voto direto, facultativo e 
secreto da Comunidade Escolar, proibido o voto por representação ou correspondência. 
 
6.2. Tem direito ao voto na Unidade Escolar:  
 
I – Os profissionais efetivos; 
 
II – Os alunos que possuam, no mínimo, 12 (doze) anos completos até a data da eleição; 
 
III – O responsável pelo aluno que não tenha direito ao voto.  
 
6.3. Apenas um responsável terá direito ao voto.  
 
6.4. No caso de irmãos na mesma Unidade Escolar, o responsável só poderá votar uma 
única vez.  
 
6.5. Caso o funcionário de apoio administrativo ou professor tenha filhos(as), 
matriculados na Unidade Escolar, só poderá votar uma única vez. 
 
6.6. O Orientador Pedagógico e Supervisor Educacional poderão votar nas Unidades 
Escolares em que estejam atuando.  
 
6.7. Poderão votar os membros da Unidade Escolar que estejam de férias e licenças: 
prêmio, maternidade e médica, não superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
 
6.8. Não poderão votar nem serem votados, professores e funcionários que estejam 
respondendo processo administrativo disciplinar.  
 
6.9. Os servidores permutados e os servidores que não pertencem ao quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Educação não terão direito a voto.  
 
6.10. A secretaria escolar elaborará lista constando todos os eleitores da comunidade 
escolar e encaminhará, quando solicitado, ao Conselho Escolar.  
 
6.11. A Comissão Eleitoral tornará pública a lista de eleitores da comunidade escolar, 
no prazo não inferior a 03 (três) dias da data da eleição.  
 
6.12.  O recebimento de votos ocorrerá através de cédulas.   
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6.13. As mesas receptoras de votos serão constituídas: 
 
I - de 01 (um) Presidente e 01 (um) Suplente; 
 
II - de 01 (um) Secretário e 01 (um) Suplente. 
 
 
6.14. Não poderão integrar a mesa receptora os candidatos, seus cônjuges e parentes até 
o 2º (segundo) grau, ainda que por afinidade, ou qualquer servidor investido em função 
de Diretor e de Vice-Diretor de Escola. 

 
6.15. Em caso de ausência temporária, o Presidente e o Secretário serão substituídos 
pelos respectivos suplentes. 
 
6.16. O Presidente e seu suplente não poderão ausentar-se ao mesmo tempo da mesa 
receptora. 
 
6.17. O Presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, 
salvo força maior, comunicando o impedimento ao seu suplente e o secretário da 
respectiva mesa, pelo menos 24 (vinte quatro) horas antes da abertura dos trabalhos, ou 
imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição; 
 
6.18. Cabe ao Presidente da mesa receptora: 
 
I - Liberar os meios eletrônicos para recebimento dos votos;  
 
II - Cadastrar em casos excepcionais os eleitores não listados, autorizando-os ou não a 
participar da votação; 
 
III - Fazer cumprir os horários determinados para votação e o disposto neste edital; 
 
IV - Abrir e encerrar a Ata de votação, observando se as ocorrências foram devidamente 
registradas no Livro próprio de Registro de Ocorrências da Eleição do Conselho 
Escolar, onde constará a sua assinatura e dos membros da respectiva mesa;  
 
V - Conferir e assinar a ata de escrutinação e emitir o relatório/mapa de apuração. 
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DA APURAÇÃO 
 

7.1. A Apuração será realizada imediatamente após a votação, em sessão pública, no 
mesmo local da votação. 
 
7.2.  As mesas receptoras, ao encerrar a votação e depois de elaborada, lida, aprovada e 
assinada a ata dos trabalhos (Anexo V),  encerrarão a votação e transformarão,  
automaticamente,  em  mesas  escrutinadoras, que    se encarregarão da apuração 
imediata dos votos. 
 
7.3. Quando não for atingido o quorum mínimo de votos, será considerada nula a 
eleição, a urna não será aberta permanecendo lacrada, comunicando-se a Comissão 
Eleitoral para providências cabíveis. 
 
7.4. Antes de serem abertas as urnas, a Comissão Eleitoral verificará se há nelas 
indícios de adulteração no formulário de captação dos votos. 
 
7.5. Se constatados vícios ou irregularidades que indiquem a necessidade da anulação 
do processo, caberá as mesas darem imediata ciência do fato à Comissão Eleitoral, 
autoridade  
 competente  para  declarar  a nulidade do processo e determinar a realização de nova 
consulta. 
 
7.6. Em caso de dúvida das mesas escrutinadoras, estas deverão consultar a Comissão 
Eleitoral. 
 

7.7. Concluídos os trabalhos de escrutinação e, depois de elaborada, lida, aprovada e 
assinada a ata dos trabalhos (Anexo V), todo o material deverá ser entregue pela mesa à 
Comissão Eleitoral, que se reunirá em seguida para: 
 
I – Verificar a regularidade dessa documentação; 
 
II – Decidir sobre as eventuais irregularidades registradas em ata; 
 
III – Registrar no  mapa  de  votação  a  soma  dos  votos,  por  chapa  e  por segmento 
e a soma dos votos brancos e nulos; 
 
IV – Apurar e divulgar o resultado final da votação; 
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V – Encaminhar à Comissão Eleitoral, conforme o caso, devidamente acondicionadas, 
as atas de votação e da escrutinação e os mapas de votação, deixando cópias de todos 
esses documentos nos arquivos da escola. 
 

DO RESULTADO 
 
8.1. A eleição dos membros do Conselho Escolar das unidades escolares somente terá 
validade se o quórum mínimo atingir 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um), do 
respectivo universo de eleitores. 
 
8.2.  Os conselheiros serão eleitos por maioria simples dos votos válidos. 
 
8.3. Na hipótese de empate entre os candidatos, o desempate será por meio de análise do 
currículo de cada candidato pela Comissão Eleitoral. 
 
8.4. Excepcionalmente, não havendo candidato inscrito para o processo eleitoral na 
unidade escolar, o Conselho escolar, após ser empossado, indicará representante(s). 
 
8.5. O resultado final da votação não será revisto, exceto em caso de provimento de 
recurso contra ele interposto. 
 
8.6. Esgotados os prazos para pedidos de reconsideração e recursos, fixados neste 
Edital, o processo de escolha será definitivamente encerrado. 
 
8.7. A Secretaria da escola encarregar-se-á da guarda dos documentos que lhes forem 
entregues pela Comissão Eleitoral. 
 
8.8. Compete ao Presidente da Comissão Eleitoral proclamar, divulgar amplamente 
junto à comunidade escolar, em 24 (vinte e quatro) horas, o resultado final do processo 
da eleição. 
 

                       
          DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS  
 
9.1. Os candidatos que se sentirem prejudicadas, por quaisquer motivos, no decorrer do 
processo de escolha, deverão pedir reconsideração, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a Comissão Eleitoral; 
 
9.2. Os pedidos de reconsideração e os recursos previstos no item 9.1 deverão ser feitos 
e interpostos devidamente fundamentados e instruídos, sob pena de não serem 
conhecidos. 
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9.3. O pedido de reconsideração de que trata o item 9.1 tem efeito suspensivo. 
 
9.4. O prazo mencionado no item 9.1 será contado em horas, na forma da legislação 
processual e civil e começarão a correr a partir do momento em que o interessado tiver 
ciência, inequívoca, do fato ou do que autorizar o pedido ou a interposição. 
 
9.5. Os pedidos de reconsideração, os recursos e as respectivas decisões poderão ser 
feitos, interpostos ou comunicados, validamente, por meio de requerimento, valendo, 
para os efeitos legais a hora da entrega. 
 
  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
10.1. - As eleições deverão ocorrer no horário de 07h às 19h e a apuração deverá ser 
iniciada logo após o encerramento. 
 
10.2. - As eleições poderão ser acompanhadas por membros da equipe da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
10.3. Os Anexos I, II, III, IV, V e VI são partes integrantes deste edital. 
 
10.4. Após o resultado da eleição inicia-se o período de transição, em caso de eleitos 
novos conselheiros. 
 
10.5. O período de transição destina-se à transmissão, pelos conselheiros que encerram 
o seu mandato aos novos membros: do acervo documental, do inventário material, do 
andamento de ações da Unidade Escolar, do controle de orçamento e da prestação de 
contas das verbas advindas do Governo Federal, para que o funcionamento não sofra 
problemas de descontinuidade. 
 
10.6.  O membro do Conselho Escolar perderá seu mandato em caso de: 
 
I - destituição pelo plenário do Conselho, mediante representação fundamentada do 
segmento que representa ou de qualquer outro Conselheiro, dando direito à ampla 
defesa e ao contraditório; 
 
II - ausência injustificada a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) 
reuniões extraordinárias alternadas, no prazo de 12 (doze) meses; 
 
III - falta de decoro. 
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§ 1º O suplente assume, em caráter de substituição, no caso das ausências justificadas e 
previamente comunicadas e, em caráter permanente, na ocorrência de vacância. 
 
§ 2º A representação para destituição de membro do Conselho Escolar, formulada por 
seu respectivo segmento e/ou por qualquer outro Conselheiro, obedecerá a normas 
estatutárias internas. 
 
10.7. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de 
Educação, juntamente, com a representante municipal de Articulação dos Conselhos 
Escolares. 

 
 

Paraíba do Sul, 26 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal 

Paraíba do Sul 
2021-2024 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA 
CONSELHEIROS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

ETAPA DATA  Horário e LOCAL 

Reunião Articulação dos Conselhos  
Escolares. 24/05/2022 SEDUC (Conforme 

Cronograma) 

Criar Comissão Eleitoral das Unidades 
Escolares 25 a 27/05/2022 Unidades Escolares 

Reunião da Comissão Eleitoral. 

 
27 a 31/05/2022 Unidades Escolares 

Publicação do Edital. 

 
25/05/2022 Unidades Escolares 

Inscrição dos candidatos. 01 a 14/06/2022 Comissão Eleitoral – 
08h às 17 h  

Análise das inscrições. 

 
15/06/2022 Unidades Escolares 

Divulgação das inscrições. 20/06/2022 
Mural das Secretarias 

das Unidades 
Escolares 

Interposição de Recursos. 

 
21/06/2022 Unidades Escolares – 

08h às 17 h 

Homologação das candidaturas. 23/06/2022 
Mural das Secretarias 

das Unidades 
Escolares 

Convocação da comunidade escolar através 
de edital para a eleição. 24/06/2022 Unidades Escolares  

Período de Campanha. 27/06 a 
08/07/2022 

Unidades Escolares 
até às 12 horas do dia 

08/07/2022 
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Designação e orientação dos componentes 
das mesas receptoras e escrutinadoras. 01/07/2022 Unidades Escolares  

Realização, apuração e resultado da Eleição. 

 
11/07/2022 Unidades Escolares 

Entrega de ofício para a Comissão Eleitoral 
com os candidatos vencedores para 

publicidade 
13/07/2022 Unidades Escolares 

Posse do Conselho Escolar  02/08/2022 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CANDIDATO Nº  ________ 

CANDIDATO(A) À FUNÇÃO CONSELHEIRO ESCOLAR: 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

RG:___________ Órgão expedidor:___________ Data de expedição:____________ 

CPF:______________________________ 

         
Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone: (___) __________________ Telefone celular: (____) _________________ 

 E-mail:___________________________ 

 Segmento de representação: ____________________________________________ 

 

 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato(a) a Função de Conselheiro 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – CANDIDATO Nº  ________ 

CANDIDATO(A) À FUNÇÃO CONSELHEIRO ESCOLAR: 

 

    Nome:_____________________________________________________________ 

    RG:___________ Órgão expedidor:___________ Data de expedição:____________ 

    CPF:______________________________ 

    Endereço:___________________________________________________________ 

    Telefone: (___) __________________ Telefone celular: (____)_________________ 

    E-mail:___________________________ 

    Segmento de representação: ____________________________________________ 

 

 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato(a) a Função de Conselheiro 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador do CPF ______________________________, candidato(a) à função de 

_____________________________________ da ________________________(nome 

da UE), declaro cumprir todos os requisitos para a candidatura, de acordo com o Edital 

nº. 0001/2022 .  

 

                        Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

 

 

 

      

                                    Assinatura do Candidato(a) a Função de Conselheiro Escolar 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador do CPF ______________________________, candidato(a) à função de 

_____________________________________ da ________________________(nome 

da UE), declaro cumprir todos os requisitos para a candidatura, de acordo com o Edital 

nº. 0001/2022 .  

 

                        Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

 

 

 

      

Assinatura do Candidato(a) a Função de Conselheiro Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCAÇÃO

Página 19Ano 6 • Edição 775 • 26 de maio de 2022

 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 | Paraíba do Sul – RJ | CEP: 25850-000 | Tel.: (24) 2263-1052 

ANEXO IV 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Comissão Eleitoral do Processo de Eleição do Conselho Escolar 2022/2024 da 

Unidade Escolar ________________________________________________________ 

torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 11 de julho de 2022, das 

07h às 19h, nesta Unidade Escolar, ocorrerá a Eleição para a Escolha de Conselheiros 

Escolares para o Biênio 2020/2021, de acordo com o Lei nº 3.628/19. 

 

 

1 – Dos candidatos 

Concorrerão as vagas no Conselho Escolar da 

___________________________________________________ os referidos candidatos: 

______________________________________________________________________. 

 

O Período da Campanha será de 27/06/2022 a 08/07/2022. 
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ANEXO V 

 

ATA DE VOTAÇÃO 

 

UNIDADE ESCOLAR: _______________________________________________ 

MESA DE VOTAÇÃO Nº:______ 

 

Aos ________________________, às _______ horas, atendendo ao Edital nº0001/2022, 

reuniram-se na __________________________________________________, situada à 

_________________________________________, 

______________________________________________________________________, 

componentes da mesa receptora, para receber os votos da comunidade escolar. 

Informamos que a Eleição do Conselho Escolar da 

___________________________________________________ teve em seu conjunto de 

votantes membros do segmento do magistério, servidores em função administrativa e 

apoio, alunos e pais ou responsáveis. Assim sendo, obteve-se o quórum de 

________________________% no segmento de pais/alunos;  

______________________% no segmento profissionais do magistério e -

_______________________ % no segmento de servidores públicos administrativos e de 

apoio; estando validado (ou não estando validado) o processo eleitoral da 

_________________________________. 

Administrativos e de apoio verificou-se _____________________________ dos votos.  

Durante a votação foram registradas as seguintes ocorrências: 

___________________________________________________________________. 

Nada mais tendo a acrescentar, eu, __________________________________, 

secretário da Mesa Receptora de votos, lavro a presente ata, que após sua leitura, segue 

assinada por mim e por todos os integrantes. 
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ANEXO VI 

 

ATA DE ESCRUTINAÇÃO 

 

UNIDADE ESCOLAR:________________________________ 

 

Aos ________________________ às _______ horas, atendendo ao Edital nº 0001/2022, 

reuniram-se na ____________________________________situada à 

________________________________________________, 

__________________________________________________componentes da mesa de 

escrutinação, para apurar os votos das mesas. Informamos que a eleição para o 

Conselho Escolar da ___________________ obteve para o segmento de pais e alunos 

________________ votos, sendo: _____________votos válidos, ____________ votos 

brancos e ___________ votos nulos. Para os profissionais do magistério obteve-se 

________________ votos, sendo: _____________ votos válidos, ___________ votos 

brancos e ____________ votos nulos. E, na representação de funcionários 

administrativos e de apoio foi obtido _______________ votos, sendo: _____________- 

votos válidos, _______________votos brancos e ____________ votos nulos. No 

segmento representante de pais e alunos, a seguinte votação foi obtida: 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

Na representação dos profissionais do magistério, obteve-se 

_____________________________________. Na representação dos servidores 

______________________________________________. Durante a escrutinação foram 

registradas as seguintes ocorrências: _______________________. Nada mais tendo a 

acrescentar, eu, _____________________, secretário da Mesa Escrutinadora, lavro a 

presente ata, que após sua leitura, segue assinada por mim e por todos os integrantes. 
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MODELO DE CÉDULA 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA ELEITORAL 

                                                                                             
Escola Municipal____________________________________ 

 

Candidato(s): 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

______________________________________ 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 


