
 

 

 

 

EDITAL N° 13/2022 - CONSULTA PÚBLICA PARA DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS UNIDADES 

ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ 

 

 

             A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, designada pela Lei 

n° 3.502/2018, 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; Plano 

Municipal de Educação (Meta 19); Leis 3.187/2015 e 3.380/2017; DIVULGA edital de consulta 

pública, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares de Paraíba do Sul-RJ. 

Torna público, aos interessados, que estão abertas as inscrições para o cargo de Diretor e Vice-

Diretor da Rede Municipal de Ensino de Paraíba do Sul – RJ para o biênio 2023/2024. 

 

 

DAS INSCRIÇÕES  

 

1.1. Período das inscrições: das 08h (oito horas) do dia 22 de novembro de 2022, até às 17h 

(dezessete horas), no horário de Brasília, do dia 22 de novembro de 2022, através de formulário 

do Google Forms, no link: https://forms.gle/YFiAoTc3kHFWCUHW8  

 1.2. Local para realizar as inscrições: As inscrições dos(as) candidatos(as) ou das chapas serão 

efetuadas por meio eletrônico, através do link: https://forms.gle/YFiAoTc3kHFWCUHW8 para 

análise e aprovação nos termos do artigo 4º da Lei nº 3.502/2018.  

1.3. Para a efetivação da inscrição o(a) candidato(a) deverá preencher corretamente todos os 

dados do formulário de inscrição, impreterivelmente, no prazo estabelecido no item 1.1.  

    1.3.1. O(a) candidato(a) deverá preencher e enviar 01 (um) único formulário de inscrição.  

    1.3.2. No caso de descumprimento do item 1.3.1; a comissão somente analisará o primeiro 

formulário de inscrição recebido. 

1.4. No período de inscrição o(a) candidato(a) deverá entregar na Secretaria Municipal de 

Educação, xerox de todos os documentos que foram anexados no Formulário de Inscrição para 

devida conferência. 

 

https://forms.gle/YFiAoTc3kHFWCUHW8
https://forms.gle/YFiAoTc3kHFWCUHW8


 

 

 

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.  

1.6. O(a) candidato(a) é o(a) único(a) responsável pelas informações prestadas no Formulário de 

Inscrição 

1.7. A Secretaria Municipal de Educação 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 documentações não participará desta Consulta Pública.  

1.9. Para o atendimento a este Edital, o(a) candidato(a) só poderá fazer uma inscrição.  

1.10. O(a) candidato(a) obterá seu comprovante de inscrição, através do e-mail, após a entrega, 

para conferência, da seguinte documentação: 

a) Diploma de Graduação em Pedagogia e/ou Pós Graduação em Gestão Escolar; 

b) Documento comprobatório de experiência no Magistério Público do Município de Paraíba do 

Sul-RJ; 

c) Declaração comprobatória constando tempo de experiência mínima de 03 (três) anos de 

regência de turma a ser emitida pela unidade escolar onde atuou como regente;  

d) Declaração atestando estar em pleno de exercício das atividades no último ano; 

e) Apresentar Plano de Trabalho para a gestão da escola; explicitando os aspectos pedagógicos, 

administrativos e financeiros; destacando os objetivos e as metas para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como as estratégias para preservação do patrimônio público e participação da 

comunidade no cotidiano escolar (na gestão dos recursos financeiros e no acompanhamento e 

avaliação das ações pedagógicas);  

f) Entregar assinada a Declaração de Compromisso do(a) candidato(a) à função de Diretor e Vice - 

Diretor de Unidade Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino (Anexo VI). 

1.11. 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 DO(A) CANDIDATO(A) 

 

2.1. A análise das inscrições dos candidatos aos cargos de Diretor e Vice-Diretor caberá a Comissão 

Organizadora e acontecerá entre o dia 23 de novembro de 2022.  



 

 

 

2.2. A homologação será afixada no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação, no dia 

24 de novembro de 2022, a partir das 15h.  

 

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSCRIÇÕES 

 

3.1.  Somente no dia 25 de novembro de 2022, caberá pedido de recurso no caso de 

indeferimento da inscrição junto à Comissão organizadora, através do email: 

consultapublicaps@gmail.com  

3.2. Caberá apenas 01 (um) recurso quanto ao resultado final da inscrição, desde que 

fundamentado, mediante requerimento dirigido e encaminhado através do email: 

consultapublicaps@gmail.com a Secretaria Municipal Educação.  

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. 

 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL 

 

4.1. A Consulta Pública, para escolha de Diretor e Vice-Diretor das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Paraíba do Sul, ocorrerá no mês de novembro e será convocada pela 

Secretaria Municipal de Educação.  

4.2. A Comissão Organizadora Municipal, designada pela Secretaria Municipal de Educação será 

assim constituída: 

I - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

II - 01 (um) representante dos servidores da carreira do Magistério Público do Município de 

Paraíba do Sul; 

III - 01 (um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais - SEPE; 

IV - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação. 

4.3. No processo consultivo, deverá ser eleito, 01 (um) suplente para cada membro da Comissão 

Organizadora Municipal. 

4.4. O presidente da comissão deverá ser escolhido entre seus pares. 



 

 

 

 

4.5. Não poderão integrar a Comissão Organizadora Municipal: 

a) Os servidores que, candidatos, venham a compor chapa inscrita, no processo; 

b) Os servidores que estejam respondendo a qualquer tipo de procedimento administrativo 

disciplinar: sindicância, inquérito ou processo, dentro e fora do Sistema Municipal, e/ou que 

tenham sido punidos disciplinarmente por órgãos competentes, no ano anterior à data da 

publicação do edital de consulta pública. 

4.6. Compete a Comissão Organizadora Municipal:  

I – Orientar, acompanhar e fiscalizar o processo de consulta para escolha de Diretores e Vice-

diretores nas escolas da Rede Municipal de Ensino;  

II - Receber e analisar os Formulários de Inscrições e os respectivos Planos de Trabalho, dos 

candidatos às chapas, com base nos critérios estabelecidos nesta Lei, para análise e deferimento 

ou indeferimento de sua inscrição;  

III - Dar ciência aos candidatos, através do email, após a entrega de todos os Documentos 

solicitados. Tendo a Comissão até 02 dias úteis para informar ao(s) candidato(s) o deferimento ou 

indeferimento de sua inscrição conforme previsto na Declaração de compromisso e entrega do 

Plano de Gestão. Em caso de indeferimento, o candidato terá até 01 (um) dia útil para apresentar 

recurso e documentos que achar necessário para alterar o resultado. A Comissão Organizadora 

Municipal terá até 01 (um) dia para responder ao candidato se defere ou indefere a sua inscrição.  

IV – Analisar se os membros das chapas atendem as exigências legais e se:   

a) Respondem a inquérito administrativo e procedimento de sindicância; 

b) Possuem vínculo familiar ou parentesco de até 2º grau (segundo) com os componentes da 

Comissão Organizadora do processo de Consulta Pública da Unidade Escolar; 

c) Possuem toda prestação de contas em dia, no caso do candidato(a) já ter sido diretor(a) 

anteriormente. 

V – Informar a Secretaria Municipal de Educação, através de ofício, as chapas inscritas ou ausência 

de inscrições; 

VI – Expedir edital de convocação; 

VII - Orientar, 15 (quinze) dias úteis após a publicação deste Edital, o presidente e 01 (um) 

representante da unidade escolar que compõem a Comissão Organizadora Local; 

 

 



 

 

VIII - Receber e analisar, no prazo estabelecido em cronograma, os pedidos de reconsideração 

previstos no Art. 4° desta Lei;  

IX – Fazer cumprir o cronograma. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA ESCOLAR 

 

5.1. A Comissão Organizadora Escolar deverá ser constituída até 10 (dez) dias após a publicação 

deste Edital, em assembleia da comunidade escolar, convocada para este fim, pelo Diretor de cada 

unidade, através de edital de convocação conforme o anexo II, fixado na própria sede da unidade 

escolar. 

5.2. A Comissão Organizadora Escolar será composta pelos seguintes membros da comunidade 

escolar: 

I – 02 (dois) representantes dos professores e/ou Pedagogos; 

II – 01 (um) representante dos funcionários de apoio administrativo; 

III – 01 (um) representante dos pais e/ou responsáveis pelos alunos; 

IV – 01 (um) representante do Conselho Escolar. 

5.3. Não podem integrar a Comissão Organizadora da Escola: 

a) Os servidores que compuserem como candidatos, as chapas inscritas no processo; 

b) Os cônjuges e parentes dos candidatos, até 2º (segundo) grau, ainda que por afinidade; 

c) Os servidores que estejam respondendo a qualquer tipo de procedimento administrativo 

disciplinar: sindicância, inquérito ou processo, dentro e fora do sistema municipal, e/ou que 

tenham sido punidos disciplinarmente por órgãos competentes, no ano anterior à data da 

publicação do edital de consulta pública. 

5.4. O presidente da comissão deverá ser escolhido entre seus pares. 

5.5. No processo consultivo, deverá ser eleito, 01 (um) suplente para cada membro da Comissão 

Organizadora Escolar. 

5.6. Compete a Comissão Organizadora Escolar:  

I - Convocar a Comunidade Escolar no prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das chapas e 

divulgação do dia da consulta pública, de acordo com o Anexo II; 

II – Providenciar todo material necessário ao processo consultivo, bem como o local de votação 

com segurança e privacidade; 

 

 



 

 

III – Organizar listagem dos eleitores por mesa de votação, separados por segmentos, assegurando 

o direito a voto aos analfabetos e pessoas com necessidades especiais; 

IV – Providenciar computadores com acesso a internet para registro dos votos; 

V – Comunicar aos pais ou responsáveis pelos alunos, com antecedência de 07 (sete) dias, a data 

da realização da consulta pública; 

VI – Constituir e orientar as mesas receptoras e escrutinadoras compostas de 01 (um) Presidente, 

01 (um) Secretário e respectivos suplentes, escolhidos entre os integrantes da Comunidade 

Escolar; 

VII – Permitir o acessos dos(as) candidatos(as) aos canais de comunicação utilizados no ensino 

remoto para divulgação do Plano de Ação - que pode ser feito através de audiovisuais; 

VIII – Orientação do preenchimento da ata de votação e de escrutinação; 

IX- Receber e julgar impugnações, garantindo o recurso hierárquico; 

X- Enviar para a Comissão Organizadora Municipal nos prazos constantes: 

a) Cópia da Ata da Assembleia Geral e da Consulta Pública; 

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 

 

6.1. A Comunidade Escolar, com direito a voto, compreende: 

I – Os alunos acima de 12 (doze) anos completos e que estejam frequentando as aulas na unidade 

escolar, onde ocorrerá o processo consultivo; 

II – Os alunos de ensino regular na modalidade de Jovens e Adultos; 

III – O pai/responsável direto pelo aluno, não votante, da unidade escolar onde ocorrerá o 

processo consultivo; 

IV – Os funcionários e membros do Magistério Público Municipal que são efetivos na Rede 

Municipal de Paraíba do Sul e estão em pleno exercício da atividade na unidade escolar onde 

ocorrerá o processo consultivo. 

V - Os servidores permutados e os servidores que não pertencem ao quadro efetivo da Secretaria 

Municipal de Educação não terão direito a voto. 

 

 



 

 

6.2. A secretaria escolar elaborará lista constando todos os eleitores da comunidade escolar e 

encaminhará às comissões e, quando solicitado, ao Conselho Escolar. 

6.3. A Comissão Organizadora Escolar tornará pública a lista de eleitores da comunidade escolar, 

no prazo não inferior a 15 (quinze) dias da data da consulta pública. 

6.4. Não poderá figurar na lista de eleitores, em qualquer dos segmentos, a pessoa que tenha 

vínculo com a instituição escolar por período inferior a 90 (noventa) dias, bem como alunos com 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

 

 

DA CONSTITUIÇÃO DAS CHAPAS  

 

7.1. A chapa será composta da seguinte forma:  

I - 01 (um) Diretor para unidades escolares com até 199 (cento e noventa e nove) estudantes;  

II - 01 (um) diretor e 01 (um) vice-diretor nas unidades escolares com número igual ou superior a 

200 (duzentos) estudantes. 

III – 01 (um) diretor e 01 (um) vice-diretor nas unidades escolares com Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental, independente do número de estudantes matriculados. 

7.2. Cada chapa poderá credenciar até 03 (três) fiscais integrantes da Comunidade Escolar para 

acompanharem o processo de consulta pública. 

 

DAS PROPOSTAS E DIVULGAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO  

 

8.1. Para dar conhecimento à comunidade escolar e aos seus concorrentes, as chapas inscritas no 

processo divulgarão suas propostas de trabalho, adotando-se para isso os procedimentos que 

seguem: 

I – A Comissão Organizadora da Escola fará realizar, de comum acordo com as chapas inscritas, 01 

(um) encontro virtual, no mínimo, em turnos e horários diferenciados, para exposição e discussão 

das propostas, possibilitando, assim, a participação nessas exposições e discussões, do maior 

número possível de membros da comunidade escolar;  

II – Nesse encontro deverá ser concedido, a cada chapa inscrita no processo, igual tempo para a 

exposição e a discussão das respectivas propostas do Plano de Ação;  

 

 



 

 

III – A exposição feita pelos componentes das chapas, durante o encontro deverá ocorrer sem 

interrupção de nenhum participante, mesmo que componente de Comissão Organizadora da 

Escola, salvo quando o expositor oferecer a palavra a quem solicitá-la.  

8.2. Os meios necessários para a divulgação de trabalho deverão ser postos à disposição das 

chapas inscritas no processo, com igualdade de tratamento, pela Comissão Organizadora da 

Escola.  

8.3. As chapas inscritas no processo poderão divulgar seus Planos de Ação nas salas de aulas e nos 

canais de comunicação. 

8.4. Cabe à Comissão Organizadora da Escola autorizar a realização das atividades e visitas de que 

trata o inciso I e II do item 8.1, respectivamente. Respeitando, sempre, as normas desta Lei e 

cuidando para que as chapas tenham tratamento igualitário.  

8.5. As visitas aos alunos, nas salas de aula, não poderão ser realizadas nas 24 (vinte e quatro) 

horas que precederem o início da consulta à comunidade escolar, sob pena de exclusão do 

processo, pela Comissão Organizadora, da(s) chapa(s). 

 

 

A VOTAÇÃO  

 

9.1. A escolha do Diretor e Vice-diretor será feita por voto direto, facultativo e secreto da 

Comunidade Escolar, proibido o voto por representação ou correspondência. 

9.2. Apenas 01 (um) responsável pelo aluno terá direito ao voto. 

9.3. No caso de irmãos na mesma Unidade Escolar, o responsável só poderá votar uma única vez. 

9.4. Caso o funcionário de apoio administrativo ou professor tenha filhos(as), matriculados na 

Unidade Escolar, só poderá votar uma única vez. 

9.5. O Orientador Pedagógico e Supervisor Educacional poderão votar nas Unidades Escolares em 

que estejam atuando. 

9.6. Em hipótese alguma será permitido a qualquer membro da comissão organizadora votar mais 

de uma vez. 

9.7. Poderão votar os membros da Comunidade Escolar que estejam de férias e licenças: prêmio, 

maternidade e médica. 

9.8. Não poderão votar professores e funcionários que estejam respondendo sindicância, 

inquérito administrativo ou criminal. 

 



 

 

9.9. Os servidores permutados e os servidores que não pertencem ao quadro efetivo da Secretaria 

Municipal de Educação não terão direito a voto. 

      9.9.1 Entende-se por responsável aquele que assinou a ficha de matrícula do aluno. 

9.10.  O recebimento de votos ocorrerá através de meios eletrônicos.  

9.11. 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. 

9.12. A mesa receptora terá em sua constituição no mínimo 02 (dois) representantes dos eleitores, 

relacionados no item 6.1. 

9.13. 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. 

9.14. Em caso de ausência temporária, o Presidente e o Secretário serão substituídos pelos 

respectivos suplentes. 

9.15. O Presidente e seu suplente não poderão ausentar-se ao mesmo tempo da mesa receptora. 

9.16. O Presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da consulta pública, 

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 consulta pública; 

9.17. 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 nesta Lei; 

IV - Abrir e encerrar a Ata de votação, observando se as ocorrências foram devidamente 

registradas no Livro próprio de Registro de Ocorrências da Consulta Pública, 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. 

 

 

 

 

 



 

 

DA APURAÇÃO 

 

10.1. A Apuração será realizada imediatamente após a votação, em sessão pública, no mesmo 

local da votação. 

10.2.  As mesas receptoras, ao encerrar a votação e depois de elaborada, lida, aprovada e 

assinada  a  ata  dos  trabalhos (Anexos VII e VIII),  encerrarão a votação e transformarão,    

automaticamente,    em    mesas    escrutinadoras,    que    se encarregarão da apuração imediata 

dos votos.  

10.3. Quando não for atingido o quorum mínimo de votos, será considerada nula a consulta 

pública, comunicando-se a Secretaria Municipal de Educação para providências cabíveis. 

10.4. Antes de iniciar a votação, a Comissão Organizadora Escolar verificará se há indícios de 

adulteração no formulário de captação dos votos.  

10.5. Se constatados vícios ou irregularidades que indiquem a necessidade da anulação do 

processo, caberá à Comissão Organizadora Escolar, dar imediata ciência do fato à Comissão 

Organizadora Municipal, autoridade competente para declarar a nulidade do processo e 

determinar a realização de nova consulta. 

10.6. São nulos os votos que sejam dados a mais de uma chapa. 

10.7 Em caso de dúvida das mesas escrutinadoras, estas deverão consultar a Comissão 

Organizadora Escolar. 

10.8. Concluídos os trabalhos de escrutinação e, depois de elaborada, lida, aprovada e assinada a 

ata dos trabalhos (Anexos VII e VIII), todo o material deverá ser entregue pela mesa à Comissão 

Organizadora Escolar, que se reunirá em seguida para: 

I – Verificar a regularidade dessa documentação; 

II – Verificar se a contagem dos votos está aritmeticamente  correta  e proceder  à  sua  

recontagem,  de  ofício,  se  verificada  a  existência  de  erro(s) material(s); 

III – Decidir sobre as eventuais irregularidades registradas em ata; 

IV – Registrar no mapa de votação a soma dos  votos,  por  chapa  e  por segmento e a soma dos 

votos brancos e nulos; 

V – Apurar e divulgar o resultado final da votação; 

VI – Encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, 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 

 

11.1. A consulta pública para Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares somente terá 

validade se a participação mínima do segmento pais/alunos for de 30% (trinta por cento), e do 

segmento Magistério/Funcionários atingir 50% (cinquenta por cento), do respectivo universo de 

eleitores. 

11.2.  Será declarada vencedora, após a apuração do processo de consulta pública, a chapa que 

obtiver maioria simples dos votos válidos. 

11.3. No caso de chapa única, a mesma será considerada vencedora se obtiver maioria absoluta 

dos votos válidos (mais que a metade do número total de indivíduos que compõe o grupo). 

11.4. Na hipótese de empate entre as chapas, o desempate será por apresentação de títulos de 

formação dos candidatos, caso o empate permaneça, será desempatado pelo voto da Secretária 

Municipal de Educação. 

11.5. Não alcançado o percentual de votos mencionado no caput do artigo, o Diretor e o Vice - 

Diretor da unidade escolar serão escolhidos por indicação da Secretaria Municipal de Educação 

para um mandato de 01 (um) ano letivo. Decorrido esse prazo, nova consulta pública será 

realizada na unidade escolar. 

11.6. Excepcionalmente, não havendo chapa inscrita para o processo de consulta pública na 

unidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação indicará representante(s) para mandato de 

01 (um) ano letivo.  

    11.6.1. Faltando 01 (um) mês para o término do mandato do candidato indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, um novo processo de consulta pública deve ser iniciado.s 

11.7. O resultado final da votação não será revisto, exceto em caso de provimento de recurso 

contra ele interposto. 

11.8. Esgotados os prazos para pedidos de reconsideração e recursos, fixados neste Edital, o 

processo de escolha será definitivamente encerrado. 

11.9. A Secretaria Municipal de Educação encarregar-se-á da guarda dos documentos que lhes 

forem entregues pela Comissão Organizadora Escolar. 

11.10. Compete ao Presidente da Comissão Organizadora Escolar proclamar, divulgar 

amplamente junto à comunidade escolar em 24 (vinte e quatro) horas, e à Secretaria  Municipal,   

o  resultado  final  do  processo  de consulta pública. 

 

 



 

 

                   DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS 

 

12.1. As chapas que se sentirem prejudicadas, por quaisquer motivos, no decorrer do processo de 

escolha, deverão: 

I– Pedir reconsideração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão Organizadora Escolar; 

II– Recorrer, em primeira instância, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à Comissão 

Organizadora Municipal, no caso de não conhecimento do pedido de reconsideração feito na 

forma do inciso I, ou de a ele ter sido negado provimento; 

III – Recorrer, em segunda e última instância, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ao Secretário 

Municipal de Educação, no caso de não conhecimento do recurso interposto na forma do inciso II, 

ou de a ele ter sido negado provimento. 

12.2. Os pedidos de reconsideração e os recursos previstos no caput deste artigo deverão ser 

feitos e interpostos devidamente fundamentados e instruídos, sob pena de não serem 

conhecidos. 

12.3. O pedido de reconsideração de que trata o inciso I e os recursos previstos nos incisos II e III 

deste artigo tem efeito suspensivo. 

12.4. As decisões, no pedido de reconsideração e nos recursos, serão tomadas e delas serão 

cientificados os interessados no mesmo prazo estabelecido para o pedido o a interposição, sendo 

que o descumprimento dessa norma estabelecerá presunção “juris et de jure” do não – 

provimento do pedido ou do recurso. 

12.5. Os prazos mencionados nos incisos I, II e III deste artigo serão contados 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. 

12.6. 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. 

12.7. A Secretaria Municipal de Educação, se necessário baixará instruções para detalhar a 

tramitação dos pedidos de reconsideração e dos recursos. 

 

 

 

 

a  



 

 

DAS UNIDADES ESCOLARES NÃO CONTEMPLADAS COM O PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

13.1. Não haverá consulta pública de Diretor nas unidades escolares em processo de 

Municipalização ou em processo de criação. 

13.2. Nas Unidades Escolares em que não ocorrerem o processo de consulta pública ou em que 

não haja o quorum exigido no item 10.1, o Diretor será designado pela Secretária Municipal de 

Educação de acordo com o item 11.6.  

13.3. O processo de consulta pública será coordenado pela Comissão Organizadora Municipal 

designada pela Secretária Municipal de Educação, em consonância com as Comissões 

Organizadora Escolar. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

14.1. - As consultas públicas deverão ocorrer no horário de 07h às 19h  e a apuração deverá ser 

iniciada logo após o encerramento. 

14.2. - As consultas públicas poderão ser acompanhadas por membros da equipe da Secretaria 

Municipal de Educação. 

14.3. Os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX são partes integrantes desta Lei. 

14.4. Após o resultado da consulta pública inicia-se o período de transição previsto no Calendário 

Eleitoral do Anexo I, em caso de eleitos novos Diretores. 

14.5. O período de transição destina-se à transmissão, pelos Diretores que encerram o seu 

mandato aos novos Diretores: 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. 

14.6. No período de transição é vedada à equipe que encerra seu mandato, ausentar-se da 

unidade escolar, quer em gozo de férias, quer em licença especial. 

14.7. Transcorrido o período de transição, os ex-Diretores poderão permanecer ou não na 

Unidade Escolar, respeitando os critérios da Secretaria Municipal de Educação para lotação em 

outra unidade. 

 

 

 



 

 

14.5. Após a consulta pública, a Secretaria Municipal de Educação oferecerá aos eleitos, período 

de capacitação, garantindo espaços de informação, discussão e reflexão sobre a Gestão Escolar. 

14.6. Se no curso do mandato dos diretores eleitos, ocorrerem nos estabelecimentos de Ensino 

sob sua gestão, circunstâncias que justifiquem o seu impedimento, a Secretária Municipal de 

Educação designará um Diretor ad-hoc, até o final do ano letivo corrente para que nova consulta 

pública seja realizada nos termos do item 11.6.1. 

14.7. A hipótese de novas consultas públicas, previstas no item 14.6, só ocorrerá se não tiver sido 

cumprido 2/3 (dois terços) do mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO CONSULTIVO PARA ESCOLHA DE DIRETORES E VICE-DIRETORES 

DAS UNIDADES DE ENSINO  

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

ETAPA PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Composição da Comissão 

Organizadora Municipal 

 

17/11/2022 

Planejamento e organização do 

Processo Consultivo. 

Publicação do Edital 18/11/2022  

Encontro Geral nas Unidades 

Escolares 

 

21/11/2022  

Divulgação da Lei, formação das 

Chapas e da Comissão Organizadora 

Escolar. 

Inscrição das chapas com seus 

respectivos Planos de Gestão 

 

22/11/2022 

Até 30 (trinta) dias antes da data da 

realização da Consulta Pública. 

Deferimento ou indeferimento de 

chapas inscritas pela Comissão 

Organizadora Municipal 

 

24/11/2022 

02 (dois) dias após o encerramento 

do período de inscrição das chapas. 

Em caso de Indeferimento para 

recurso 

25/11/2022 

 

 

Resposta ao recurso e 

Homologação das candidaturas 

28/11/2022  

Constituição da Comissão 

Organizadora Escolar 

Até dia 

30/11/2022  

 

 

Período de Campanha 

01/12/2022 

a  

09/12/2022 

A partir da data da homologação das 

candidaturas até 02 (dois) dias antes 

da data da Consulta Pública. 

 



 

 

 

Convocação da comunidade escolar 

através de edital para o dia da 

consulta pública 

 

Até 05 dias após 

ser instituída 

 

Designação e orientação dos 

componentes das mesas 

receptoras, escrutinadoras e do 

fiscal indicado pela chapa 

 

08/12/2022 

 

 

Realização, apuração e resultado da 

Consulta Pública 

12/12/2022 Na Unidade Escolar. 

Entrega de ofício para a Comissão 

Organizadora Municipal com a 

indicação da chapa vencedora para 

publicidade 

 

13/12/2022 

 

No dia após a Consulta Pública. 

Período de Transição Dezembro/2022 Dezembro do ano vigente. 

Posse dos escolhidos 09/01/2023 Janeiro do ano posterior. 

Período de Formação A partir de 

09/01/2023 

No mês de Janeiro subsequente ao 

processo consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

 

Modelo – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Comissão Organizadora do Processo Consultivo da Unidade Escolar 

________________________________________________________ torna público, para 

conhecimento dos interessados, que no dia ____ de _____________________ 

de _____, das 07h às 19h,nesta Unidade Escolar, ocorrerá a Consulta Pública para a Escolha de 

Diretores e Vice diretores para o Biênio 20__/20__, de acordo com a Lei nº 3.502/2018. 

 

1 - DAS CHAPAS CANDIDATAS 

Concorrerão aos cargos os candidatos da Chapa____ com os seguintes componentes 

____________________________ (registrar todas as chapas). 

O Período da Campanha será de  _____/_____/______  a   _____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 

Eu, ___________________________, matrícula ___________,candidato(a) à função de 

___________ da ____________(nome da UE), localizada 

_____________________________(endereço da UE), declaro ter compatibilidade de horário para 

cumprir todos os requisitos.  

De acordo com a Lei nº3.502/2018, observando as regras, a licitude e a veracidade das 

informações. 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

                           

                            Assinatura do Candidato(a) à Função de Diretor Geral da Unidade Escolar  

 

 

 

                             

                          Assinatura do Candidato(a) à Função de Vice Diretor da Unidade Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV - A 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CHAPA ________ 

 

CANDIDATO(A) A FUNÇÃO DE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR: 

Nome:_____________________________________________________________ 

Matrícula (1): _______________   DATA DE ADMISSÃO:_____________________   

Matrícula (2):_______________    DATA DE ADMISSÃO:_____________________ 

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

CPF:______________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

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

E-mail:___________________________ 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

OBSERVAÇÃO SIM NÃO 

É membro efetivo do Magistério Público de Paraíba do Sul há no mínimo 03 (três) 

anos? 

  

Atuou em regências de turma por pelo menos 03 (três) anos?   

Possui disponibilidade para cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais no exercício da função, observada a licitude no caso de acumulação de 

cargos? 

  

Não está afastado da Secretaria Municipal de Educação por mais de 01 (um) ano, 

salvo em caso de licença média, tendo, neste caso, retornado ao exercício antes do 

término do período de inscrição? 

  

Foi responsabilizado pela prática de irregularidade administrativa por decisão final 

em processo administrativo? 

  

Elaborou e entregou Plano de Gestão?   

Possui matrícula em outra Rede?    

Em qual Rede?   



 

 

Assinatura do Candidato(a) à Função de Diretor Geral da Unidade Escolar 

 

ANEXO IV - B 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CHAPA ________ 

 

CANDIDATO(A) À FUNÇÃO DE VICE DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR: 

Nome:_____________________________________________________________ 

Matrícula (1): _______________   DATA DE ADMISSÃO:_____________________   

Matrícula (2):_______________    DATA DE ADMISSÃO:_____________________ 

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

CPF:______________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

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

E-mail:___________________________ 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

OBSERVAÇÃO SIM NÃO 

É membro efetivo do Magistério Público de Paraíba do Sul há no mínimo 03 (três) 

anos? 

  

Atuou em regências de turma por pelo menos 03 (três) anos?   

Possui disponibilidade para cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais no exercício da função, observada a licitude no caso de acumulação de 

cargos? 

  

Não está afastado da Secretaria Municipal de Educação por mais de 01 (um) ano, 

salvo em caso de licença média, tendo, neste caso, retornado ao exercício antes do 

término do período de inscrição? 

  

Foi responsabilizado pela prática de irregularidade administrativa por decisão final 

em processo administrativo? 

  

Elaborou e entregou Plano de Gestão?   

Possui matrícula em outra Rede?    

Em qual Rede?   



 

 

                 Assinatura do Candidato(a) à Função de Vice Diretor da Unidade Escolar 

 

ANEXO V 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

   De acordo com o Edital nº XXX/2022, o(a) candidato(a) deverá apresentar um Plano de Gestão 

para a escola, conforme Plano Municipal de educação, Lei Nº___, de ___/___/___, com destaque 

para as Metas 2, 5 e 6, devendo ser protocolado na Secretaria Municipal de educação, no máximo 

30 dias antes da data da Consulta pública da Unidade escolar. 

   Desta forma, de acordo com o que está preconizado no Plano Municipal de Educação, 

especificamente nos Objetivos e Metas referentes ao Financiamento e Gestão da Educação, 

seguem as orientações para elaboração do Plano de Gestão do candidato à função de Diretor e 

Vice Diretor de Unidades escolares da Rede Municipal de Educação. 

 

PLANO DE GESTÃO ESCOLAR 

 

I. Dados gerais do(a) candidato(a) à função de Diretor de Unidade Escolar: 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

Matrícula (1): _______________     Matrícula (2):________ 

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

CPF:______________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

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

E-mail:___________________________ 

 

Formação(ões) Acadêmica(s): 

a) Curso Normal, em nível de ensino Médio, escola/Ano de Conclusão; 

b) Graduação, Instituição Superior de ensino/Curso/Grau/Ano de Conclusão: 

c) Curso em nível de Pós-Graduação, Instituição Superior de ensino/Curso/Grau/Ano de 

Conclusão: 



 

 

 

 

II.  Dados gerais do(a) candidato(a) à função de Vice Diretor de Unidade Escolar: 

 

Nome:_____________________________________________________________ 

Matrícula (1): _______________   DATA DE ADMISSÃO:_____________________   

Matrícula (2):_______________    DATA DE ADMISSÃO:_____________________ 

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

CPF:______________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

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

E-mail:___________________________ 

 

Formação(ões) Acadêmica(s): 

a) Curso Normal, em nível de ensino Médio, escola/Ano de Conclusão; 

b) Graduação, Instituição Superior de ensino/Curso/Grau/Ano de Conclusão: 

c) Curso em nível de Pós-Graduação, Instituição Superior de ensino/Curso/Grau/Ano de 

Conclusão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANO DE GESTÃO ESCOLAR (escrever o biênio) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Orientação: Apresentação da candidatura e do histórico/trajetória do candidato, pretensões gerais 

e objetivos projetados para a comunidade escolar a partir da implementação do Plano de Gestão. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

2.1. Identificação da Unidade Escolar 

2.2. Caracterização da Unidade escolar 

2.2.1. Modalidades e níveis de ensino, turnos, números de alunos. 

2.2.2. Características locais, forças e oportunidades vislumbradas. 

2.2.3. Resultados finais da U.E. (considerar os anos de 2019 e 2021) 

          Aprovação (%):______ Reprovação (%):_____ Abandono (%):______ 

 

 

3. MISSÃO DA ESCOLA 

 

Orientação: Apresentação da proposta da missão da escola. Declaração sobre o que a escola é, sua 

razão de ser, sua comunidade escolar e os serviços que presta. Definição do que é a escola hoje, 

seu propósito e como pretende atuar no dia-a-dia. 

 

4. VISÃO DO FUTURO 

 

Orientação: Apresentação da proposta de visão do futuro. Sinalização do que a escola pretende 

ser, onde ela deseja chegar, o que quer alcançar, de forma prática, realista e visível.  

 

5. VALORES 

 

Orientação: Apresentação da proposta dos valores da escola. Definição de regras, quais valores a 

escola não abre mão, de quais são os princípios e crenças que servem de guia para os 



 

 

comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas desenvolvidas na busca dos seus 

objetivos para que a escola exerça sua missão e alcance sua visão. 

 

Observação: Projeto Político Pedagógico e Marco Referencial da Unidade Escolar devem 

fundamentar a construção dos pontos 3, 4 e 5. 

 

 

6. PLANO DE AÇÃO (PROJETO A SER DESENVOLVIDO) 

 

Orientação: elaboração do Plano de Ação contendo apresentação das propostas para a escola, 

levando em conta a exposição de resultados e a  linha histórica da unidade, tendo por foco a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem, percebida a gestão escolar em suas múltiplas 

dimensões: pedagógica, administrativa, financeira e de gestão de pessoas. 

 

O Plano de Ação apresentado deverá conter as ações; o prazo (início e término); os responsáveis 

(projetados); a operacionalização (considerar re4cursos humanos e financeiros da unidade).      

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Orientação: Apresentação das considerações finais, caso existam. 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Orientação: Apresentação das referências bibliográficas e do material teórico utilizado para a 

elaboração do plano de gestão. 

 

Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

      Assinatura do Candidato(a) à Função de Diretor Geral da Unidade Escolar  

 

               ________________________________________________________________ 

                      Assinatura do Candidato(a) à Função de Vice- Diretor da Unidade Escolar 



 

 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

 

 

Eu, ___________________________, matrícula ___________,candidato(a) à função de 

___________ da ____________(nome da UE), declaro cumprir todos os requisitos para a 

candidatura, de acordo com a Lei nº 3.502/2018. Segue em anexo o Plano de Gestão proposto 

para a Unidade Escolar. 

 

Comprometo-me ainda a participar do Curso de Gestão oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação após o Processo Consultivo, composto de Formação através de encontros presenciais. 

 

De acordo com o disposto na Lei acima citada, observadas as regras, o cronograma e a veracidade 

de todos os documentos que foram anexados à Ficha de Inscrição. 

 

 

 

                        Paraíba do Sul, __________________________ 

 

 

 

                          Assinatura do Candidato(a) à Função de Diretor da Unidade Escolar 

 

 

 

 

                       Assinatura do Candidato(a) à Função de Vice Diretor da Unidade Escolar 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

 

ATA DE VOTAÇÃO 

 

 

UNIDADE ESCOLAR:________________________________ 

 

MESA DE VOTAÇÃO Nº:_____ 

 

 

 

   Aos (escrever data por extenso), às ____ (por extenso) horas, atendendo aos dispositivos da Lei 

N:______, reuniram-se na (nome da UE), situada à ________________  (endereço da UE), 

_________________________ (nomes), ,componentes da mesa receptora, para receber os votos 

da comunidade escolar. Informamos que a consulta à função de Diretor e Vice Diretor(es) da 

(nome da UE), o conjunto de votantes composto por membros do segmento do magistério, 

servidores em função administrativa e apoio, alunos e pais ou responsáveis, obtiveram um total de 

___(por extenso) votantes que constam na listagem de votação, teve comparecimento de 

______(por extenso) votantes e _______(por extenso) ausências. Assim sendo, obteve-se o 

quórum de ____% (por extenso)  estando validado (ou não estando validado) o processo 

consultivo da (nome da escola). Durante a votação foram registradas as seguintes ocorrências (não 

foram registradas 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

ATA DE ESCRUTINAÇÃO 

 

 

UNIDADE ESCOLAR:________________________________ 

 

 

   Aos (escrever data por extenso), às ____ (por extenso) horas, atendendo aos dispositivos da Lei 

N:______, reuniram-se na (nome da UE), situada à ________________  (endereço da UE), 

_________________________ (nomes), ,componentes da mesa de escrutinação, para receber as 

urnas das mesas de votação. Informamos que a consulta à função de Diretor e Vice Diretor(es) da 

(nome da UE), obteve ___(por extenso o total) votos, sendo: ___(por extenso) votos válidos, 

___(por extenso). A chapa nº___ obteve um total de ___(por extenso) votos, assim sendo, o 

quórum de ____% (por extenso) dos votos válidos (registrar todas as chapas). Durante a 

escrutinação foram registradas as seguintes ocorrências (não foram registradas 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


