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EDITAL N° 01 de 21 de Outubro de 2019. 

 

 
PROCESSO DE ESCOLHA PARA FUNCÃO DE 

DIRETOR GERAL E ADJUNTO ESCOLAR DA 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ATALAIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 

FEDERAL N° 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, 

LEI FEDERAL Nº 13.005 DE 25 DE JUNHO DE 2014, 

LEI MUNICIPAL Nº 1.062 DE 22 DE JUNHO 2015 E 

A LEI MUNICIPAL Nº 950 DE 18 DE ABRIL DE 2008. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Atalaia, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que: encontra-se aberta as inscrições para processo de escolha para função de Diretor 

Geral e Diretor Adjunto nas escolas da Rede Municipal de Ensino, em cumprimento ao que 

determina a Lei Federal N° 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, a Lei Federal Nº 13.005 de 25 

de  Junho de  2014,  a  Lei  Municipal  Nº  1.062 de  22 de  Junho 2015 e  a  Lei  Municipal  

Nº 950 de 18 de Abril de 2008, com a finalidade de eleger professores (as) do quadro efetivo 

do magistério para ocuparem a função de Diretor Escolar e Função de Diretor Adjunto Escolar. 

 

1. DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

1.1 O processo eleitoral será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação e coordenado pela Comissão Eleitoral Municipal composta por Técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação, representantes do Sindicato dos Educadores de Atalaia 

(SEATA), representantes do Poder Legislativo e representantes do Conselho Municipal de 

Educação; 
 

2.1 O quadro detalhado com vagas por unidade Escolar será de acordo com a tipificação das 

escolas definidas pelo ANEXO II deste edital, o qual será afixado nos murais da Prefeitura 

Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Câmara Municipal de Vereadores, SEATA, 

Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições serão realizadas na SEMED no período de 22 a 29 de Novembro de 2019, nos 

turnos de funcionamento da mesma (após conclusão do curso de gestão); 
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3.2 As inscrições serão homologadas pela comissão Eleitoral Municipal no dia 02 de Dezembro 

de 2019; 
 

3.3 As inscrições serão requeridas mediante ficha padronizada na qual o(a)s 

candidato(a)s/chapa(s) apresentará (ão) os documentos constantes no item 5.1 deste edital, 

desde que se enquadrem nos requisitos para a candidatura. No caso de Escolas com Extensão, 

a chapa já deve apresentar o diretor adjunto escolar que responderá por esta unidade de ensino; 
 

3.4 A Comissão Eleitoral Municipal entregará ao candidato, no 4° dia útil subsequente à 

homologação, o comprovante de confirmação de participação no processo eleitoral; 
 

3.5. Nas escolas, o Conselho Escolar, comporá a Comissão Eleitoral Escolar a qual será 

responsável pela organização e fiscalização de todo processo eleitoral. 
 

4. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA 
 

4.1 Diretor Geral e Adjunto devem residir há mais de um ano no município de Atalaia, ser 

professor com nível superior (licenciatura Plena) pode ter 40h, 25h ou 20h horas (nestes dois 

últimos casos, devem assinar no ato da inscrição da chapa, um termo se comprometendo a 

trabalhar em regime de dedicação exclusiva 40 horas, sem o município ter obrigação de 

conceder aumento de carga horária ou qualquer tipo de complementação financeira para que 

trabalhe 40 horas) e deve, OBRIGATORIAMENTE, estar lotado na escola que pretende 

concorrer no período mínimo a 1 ano; 
 

4.2 Qualquer candidato (Diretor Geral e Diretor Adjunto) deve seguir os seguintes pré- 

requisitos: 
 

a) Não estar no período de estágio probatório; 
 

b) Não estar respondendo a qualquer tipo de Processo Criminal; 
 

c) Não estar em período de licença médica ou afastamento de função (aprovado pela junta 

médica do município) no ato da inscrição da chapa. 
 

4.3 Atuais gestores só podem concorrer mediante aprovação da prestação de contas de suas 

gestões (Anos Anteriores); 
 

4.4 Professores lotados em 2 Escolas só podem concorrer em uma, porém, podem votar em 

ambas; 
 

4.5 Não estar a menos de 24 meses para requerer aposentadoria, seja por idade OU tempo de 

serviço; 
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4.6 Apresentação e entrega de Plano de Gestão com firma reconhecida em cartório, junto com 

termo de compromisso para obrigatoriedade de cumprimento do mesmo, homologado pelo 

Sindicato dos Educadores de Atalaia (SEATA) e o Conselho Municipal de Educação. 
 

4.7 Ser aprovado no curso intensivo para gestores escolares para o biênio 2020/ 2022 ofertado 

pela SEMED 
 

4.8 Não estar a mais de 4 anos consecutivos como Diretor Geral da escola a qual pretende 

concorrer a Diretor geral ou adjunto. (Período de 24 meses de gestão contar-se-á partir do dia 

da posse); 
 

4.9 Está presente diariamente na Unidade Escolar, e dessa forma, cumprir o mínimo 40 Horas 

semanais, em seu horário de funcionamento 
 

5. DOCUMENTAÇÃO 
 

5.1 Os documentos necessários para inscrição das chapas são: 
 

a) Cópia de CPF; 
 

b) Cópia de RG; 
 

c) 1 foto 3/4; 
 

d) Cópia de comprovante de residência; 
 

e) Comprovante de escolaridade; (APENAS Diploma ou Histórico da Instituição Superior) 
 

f) Plano de Gestão (com firma reconhecida em cartório, junto com termo de compromisso 

para obrigatoriedade de cumprimento do mesmo, homologado pelo Sindicato dos 

Educadores de Atalaia (SEATA) e o Conselho Municipal de Educação.) 

g) Declaração de tempo de serviço; 
 

h) Certificado de Aprovação no curso intensivo para gestores escolares do biênio 2020/ 2022 

da SEMED Atalaia; 
 

i) Declaração de apresentação, adimplência e aprovação de prestação de contas dos anos 

anteriores (para atuais gestores os quais se enquadrem nas normas desse edital), fornecido pelo 

setor responsável; 
 

j) Declaração de compromisso a trabalhar em no mínimo 40 horas semanais, sem o município 

ter obrigação de conceder aumento de carga horária ou qualquer tipo de complementação 

financeira. (Para candidatos que não tenham no mínimo 40 horas nos proventos); 
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k) Termo de Compromisso se comprometendo a trabalhar na Unidade escolar e cumprir o 

mínimo 40 Horas semanais, em seu horário de funcionamento. 
 

l) Apresentação de Nada consta, Federal e Estadual. 
 

6. DO CURSO DE GESTÃO 
 

6.1 A normatização para o Curso Intensivo para Gestores Escolar para o biênio 2020/ 2022, 

está contida no Anexo III que integra este Edital. 
 

7. DO CRONOGRAMA 
 

7.1 O Cronograma Geral do Processo de Escolha para função de Diretor Escolar Geral e Diretor 

Adjunto Escolar está contido no Anexo I que integra este Edital. 
 

8. DOS RECURSOS 
 

8.1 O recurso para impugnação de qualquer candidato (a), deverá ser entregue à Comissão 

Eleitoral Escolar no primeiro dia útil, após a publicação do resultado da eleição na escola, e 

posteriormente encaminhada a Comissão Eleitoral Municipal para análise e providências. 
 

9. TOTALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

9.1 Havendo duas ou mais chapas inscritas, será eleita a que tiver a maioria simples dos 

votantes, dessa forma, após a apuração, a chapa que tiver a maior quantidade de votos, será tida 

como a chapa vencedora; 
 

9.2 Caso haja apenas uma chapa inscrita, a mesma só será eleita se obtiver a maioria absoluta 

(50% +1), do total de possíveis votantes; 
 

9.3 Se após a apuração e a totalização da contagem dos votos, duas ou mais chapas ficarem 

empatadas, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 
 

a) Maior tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino do candidato a Diretor Geral; 
 

b) Persistindo o empate, será observada a maior idade cronológica do candidato a Diretor Geral. 
 

10. AUSÊNCIA DE CANDIDATOS OU QUÓRUM INSUFICIENTE. 
 

10.1 Se após o período das inscrições, não houver candidato inscrito a Diretor Geral e a Diretor 

Adjunto, a SEMED indicará um interventor, o qual ficará inicialmente num período de 08 

meses, após esse período, a Comissão Eleitoral Municipal organizará uma nova eleição na 

unidade escolar. 
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10.2 Não havendo quórum suficiente, a SEMED indicará um interventor, o qual ficará 

inicialmente num período de 08 meses, após esse período, a Comissão Eleitoral Municipal 

organizará uma nova eleição na unidade escolar. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 As seções eleitorais funcionarão somente nas Unidades Escolares. 
 

11.2 O candidato à Função de Diretor Geral e Diretor Adjunto Escolar, com 40 (quarenta) horas, 

na Rede Municipal de Ensino, com exercício em 02 (duas) unidades, deverá optar por 

candidatura em uma das unidades onde se dá sua lotação numérica; 

 

11.3 O professor que já responde por cargo eletivo, função gratificada e/ou cargo em comissão 

em qualquer órgão Federal ou Estadual, não poderá se candidatar a Função de Diretor Escolar 

e Função de Diretor Adjunto Escolar. 
 

11.4 O professor investido em mandato classista não poderá se candidatar à função de Diretor 

Geral e Diretor Adjunto Escolar. 
 

11.5 Não haverá complementação temporária de carga horária, pelo período equivalente ao 

mandato do cargo, aos eleitos que possuírem carga horária de apenas 20 (vinte) e 25 (vinte e 

cinco) horas. 
 

11.6 O candidato com 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) horas deverá declarar oficialmente, no 

ato de sua inscrição, estar ciente da condição de cumprimento de 40 horas semanais para atender 

as necessidades inerentes à função em regime de dedicação exclusiva; 
 

11.7 A comunidade escolar das extensões deverá participar do pleito elegendo os (as) 

diretores (as) da escola sede, e deverão ser sempre assistidas por um dos gestores. 
 

11.8 O número de diretores (as) das unidades escolares deverá seguir a seguinte normatização: 
 

 

 
 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR ESCOLA NÚMERO DE GESTORES 

ESCOLAS MULTISERIADAS COM MENOS 150 

ALUNOS 

 

SEMED 

Até 300 alunos 
01 – Diretor Geral 
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De 301 a 500 alunos (2 turnos de funcionamento) 

 
01 – Diretor Geral 

De 301 a 500 alunos (3 turnos de funcionamento) 
01 – Diretor Geral e 

01 – Diretor Adjunto 

 

De 501 a 1200 alunos 
01 – Diretor Geral e 

01 – Diretor Adjunto 

 

Acima de 1200 alunos 
01 – Diretor Geral e 

02 – Diretores Adjuntos 

 
 

11.9 O período de transição de funções terá início a partir do dia 05 a 15 de Janeiro de 2019, e 

o atual Diretor Geral deverá viabilizar todas as informações ao que assumirá a gestão, 

repassando todas as questões administrativas, técnicas e pedagógicas (ficando claro que o 

diretor geral eleito irá como ouvinte, e que só responderá pela função após a posse); 
 

11.10 A posse dos diretores eleitos para o biênio 2020/2022 acontecerá no dia 21 de Janeiro de 

2020, conforme cronograma no anexo I. 

 

12. DOS VOTANTES; 

 
12.1 Segmento alunos: Todo e qualquer aluno a partir de 14 anos, informado no Censo Escolar 

do ano letivo de 2019 
 

12.2 Segmento pais: O responsável pela matricula do aluno ou pela última renovação da mesma. 

(O mesmo só poderá votar com a apresentação de documento oficial com foto, como: RG, 

Habilitação e Carteira de Trabalho); 
 

12.3 Segmento professores: todo e qualquer professor (efetivo ou contratado), que trabalhe na 

escola, independentemente da data em que iniciou ou iniciará o trabalho na escola. (caso o 

professor tenha filho menor e 14 anos matriculado na mesma escola de sua lotação, ele deverá 

optar por qual segmento irá votar, não podendo em hipótese alguma, votar duas vezes); 
 

12.4 Segmento funcionários: todo e qualquer funcionário (efetivo ou contratado), que trabalhe 

na escola, independentemente da data em que iniciou ou iniciará o trabalho na escola. (Caso o 

funcionário tenha filho menor de 14 anos matriculado na mesma escola de sua lotação, ele 

deverá optar por qual segmento irá votar, não podendo em hipótese alguma, votar duas vezes); 
 

12.5 Em hipótese alguma, um responsável pela matrícula, poderá votar mais de uma vez, 

mesmo que tenha vários filhos menores de 14 anos estudando na escola; 
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12.6 Os responsáveis por alunos com idade acima de 14 anos, não poderão votar (salvo em 

casos que tenham outros filhos matriculados na escola, e os mesmos tenham menos de 14 anos) 

 
13. QUANTO À PROPOGANDA DAS CHAPAS 

 

13.1 Fica terminantemente PROIBIDA a vinculação da imagem dos candidatos a gestores, a 

política partidária, e a utilização do poder aquisitivo do mesmo ou de terceiros, podendo o 

candidato ter a chapa impugnada nos seguintes casos: 

 

a) Imagens em QUALQUER TIPO DE MÍDIA de candidatos a gestores, juntos com de 

líderes religiosos, associações locais, sindicatos e políticos de mandato ou não; 

 

b) Utilização da estrutura dos partidos políticos; (sedes, prédios, estrutura de mídia sonora 

ou visual) 
 

c) Favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e ou a utilização, em benefício 

daqueles, de espaços, equipamentos, a serviço da administração pública municipal ou Estadual. 

 

d) Fica PROIBIDA a Confecção de faixas, baneres, outdoor ou qualquer tipo de mídia visual 

de grande porte; 

 

e) Fica PROIBIDA a utilização de qualquer tipo de mídia Sonora (carro de som, bicicleta de 

som, som automotivo dentre outros); 
 

f) Fica PROIBIDA a utilização adesivos, camisas, bonés e botons; 
 

g) Fica PROIBIDA a utilização de Propaganda em rádio; 
 

h) Fica PERMITIDA a Propagandas na internet; Instagram, facebook, blog, sites, aplicativos 

e etc. (contanto que não denigram a imagem de outras chapas/pessoas, sob o risco de serem 

impugnadas as candidaturas, caso seja confirmada que a mensagem veio da chapa 

concorrente); 
 

i) Fica PERMITIDA a confecção de Panfletos e santinhos - Podem ser entregues a 300 metros 

da escola até a véspera da eleição; (se algum candidato for flagrado no dia da eleição 

distribuindo panfletos ou qualquer outro material de campanha poderá ter a chapa impugnada). 
 

j) Fica PERMITIDA a Mídia Visual de pequeno porte dentro das dependências da escola – 

Serão aceitos somente cartazes do tamanho de papel A4, durante os dias 03 a 19 de Dezembro 

(dia 20 Nenhuma propaganda poderá permanecer na escola, ficando os próprios candidatos com 

a responsabilidade de retirá-los); 
 

k) Ficam PERMITIDOS os Debates e Visitas - Cada chapa terá um dia para visitar todas as 

salas da escola. Os encontros devem durar no máximo 15 minutos por sala, apenas nesse dia 
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será permitido a distribuição de santinhos pelo candidato na sala em que estiver visitando. As 

visitas devem obrigatoriamente ser acompanhadas por um componente da Comissão Eleitoral 

Escolar (conselheiro). O debate deve acontecer na escola, e contar com a participação de todos 

os segmentos, o mesmo será mediado por um representante da Comissão Eleitoral Municipal 

(a data das visitas e do debate será previamente determinada pela comissão eleitora da 

Municipal); 
 

l) Fica PERMITIDO o corpo a corpo - Os candidatos podem fazer campanha dentro da escola. 

Contudo, não podem utilizar o espaço/horário da aula para isso. Deve fazer nos corredores, 

intervalo, chegada e saída dos alunos. 
 

14. NO DIA DA ELEIÇÃO 
 

14.1 As Unidades Escolares deverão funcionar normalmente no dia da eleição (dia letivo). 
 

14.2 Os candidatos devem indicar um fiscal para acompanhar a votação; 
 

14.3 Os candidatos não podem permanecer na escola e deve ficar a mais de 300 metros da 

mesma. 
 

15. DA PERCA DO MANDATO 
 

15.1 Estará sujeito a perca do mandato o gestor que no decorrer da gestão incorrer nas seguintes 

ações: 
 

a) Descumprimento intencional e sem justificativa plausível, do plano de gestão apresentado 

pelo mesmo como pré-requisito de sua candidatura; 
 

b) Descumprimento intencional e sem justificativa plausível, das determinações dos órgãos 

diretamente superiores ( SEMED, Chefe do Executivo Municipal ); 
 

c) Descumprimento intencional e sem justificativa plausível, das determinações do Conselho 

Municipal de Educação; 
 

16. Casos excluídos a este edital serão avaliados, julgados e resolvidos pela Comissão Eleitoral 

Municipal. 

 

 

Atalaia, 21 de Outubro de 2019 
 

 

 
Prefeito Secretário de Educação 
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CRONOGRANA DA ELEIÇÃO PARA DIRETORES E 

DIRETORES ADJUNTOS PARA O BIÊNIO 2020/ 2022 
 

PERÍODO AÇÃO 

21/10/2019 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 
21 a 25 do 10/2019 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO INTENSIVO PARA 

GESTORES ESCOLARES 

28/10 a 16 do 11/2019 CURSO INTENSIVO PARA GESTORES ESCOLARES 

19/11/2019 APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO 

21/11/2019 RESULTADO FINAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS 

22 a 29/11/2019 INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 

02/12/2019 HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS 

03 a 19/12/2019 PERÍODO ELEITORAL 

20/12/2019 ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR 

20/12/2019 APURAÇÃO E RESULTADO 

23/12/2019 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

26/12/2019 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

05 a 15/01/2020 PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO 

 
20/01/2020 

EXONERAÇÃO COLETIVA DE TODOS OS GESTORES 

ESCOLARES MUNICIPAIS 

 
21/01/2020 

CERIMÔNIA DE POSSE E NOMEAÇÃO DOS NOVOS 

GESTORES MUNICIPAIS E INTERVENTORES 
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Anexo II 
 

INEP NOME DA ESCOLA  
Nº ALUNOS 

QUANT. DE 

DIRETORES 

27025675 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL JOAO CORDEIRO SOUZA 
725 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27025683 
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AMANCIO 

DE MELO BASTOS 
1.523 

1 GERAL 

2 ADJUNTOS 

27025691 
ESCOLA DE 1° GRAU DR EMILIO 

DE MAIA 
359 1 GERAL 

27025730 
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ALBUQUERQUE PONTES 
663 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27026060 
ESCOLA DE 1°GRAU ANTONIO VIEIRA DA 

COSTA 
535 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27341011 
ESCOLA MUNICIPAL JABES FRANCISCO 

DA SILVA 
570 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27026124 
GRUPO ESCOLAR CICERO CABRAL 

TOLEDO 
146 

1 GERAL 

27026132 
CRECHE ESCOLA DOMINGOS JORGE 

VELHO 
240 

1 GERAL 

27026140 
ESCOLA MUNICIPAL DR DOMINGOS 

CORREIA 
172 

1 GERAL 

27026191 
ESCOLA JOAQUIM FORTUNATO 

BITENCOURT FILHO 
798 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

 
27026221 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL LUCIO FIDELIS DE 

MOURA 

 
186 

 
1 GERAL 
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INEP NOME DA ESCOLA  
Nº ALUNOS 

QUANT. DE 

DIRETORES 

27026230 
ESCOLA MUNICIPAL PADRE MEDEIROS 

NETO 
196 

1 GERAL 

27026353 
ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS DE 

ALMEIDA 
684 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27220125 
ESCOLA MUNICIPAL SUZANA CRAVEIRO 

COSTA DE MEDEIROS 
613 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 

27224163 
ESCOLA MUNICIPAL DR JOAO 

CARLOS 
531 

1 GERAL 

1 ADJUNTO 
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Anexo III 

1.0 DO CURSO INTENSIVO PARA GESTORES ESCOLARES PARA O BIÊNIO 2020/ 

2022 

 
1.1 O referido curso tem como objetivo nortear as ações dos futuros diretores das escolas da 

Rede Municipal de Educação, fazendo com que os mesmos tenham acesso as informações 

pertinentes a suas funções e as utilizem no intuito de otimizar as atividades administrativas, 

didáticas e pedagógicas das escolas as quais irão gerir; 

1.2 O curso intensivo para gestores escolares terá a carga horária total de 43h/aula, dividido em 

05 (cinco) módulos e serão distribuídas em 09 (nove) noites e 02 (dois) sábados; 

1.3 Os módulos ministrados serão: Gestão Educacional, Gestão dos Recursos Financeiros, 

Legislação Educacional, Censo Escolar e Escrituração Administrativa, Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica Municipal; 

1.4 A avaliação do curso ocorrerá através de dois instrumentos: 

a) A Verificação Progressiva do Aprendizado (VPA), ocorrerá ao final de cada módulo, 

podendo ser através de questões contextualizadas ao exercício da função, prova 

objetiva, trabalho em grupo, atividades individuais ou outro instrumento que o 

ministrante do módulo julgar pertinente. Cada módulo valerá de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) 

pontos. A soma das notas obtidas individualmente nos módulos e a divisão por 5 (cinco) 

formará a média da VPA dos módulos. 

b) Apresentação Escrita e Oral do Plano de Gestão compõe-se como elemento primordial 

e deve apresentar de forma explicita as ações que o futuro diretor pretende implementar 

na escola e valerá de 0,0 (zero) a 06,0 (seis) pontos, a Parte Escrita e de 0,0 (zero) a 04,0 

(quatro) pontos, a Apresentação; 

1.5 Será APROVADO o candidato que após a soma dos dois instrumentos de verificação da 

aprendizagem e a divisão por 2 (dois), obtiver a média mínima de 6,0 (seis) pontos. 



Rua Franklin Roosevelt, S/N – Centro. CEP: 57690-000. 

Atalaia – AL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 12.200.143/0001-26 

 

 

 

1.6 Será REPROVADO, o candidato que tiver mais que 25% de faltas não justificadas nas 

aulas do Curso de Gestão ou não atingir a média mínima estipulada no item anterior. (Só 

serão aceitas as justificativas previstas em lei) 

1.7 O candidato que faltar uma ou mais avaliações, terá o prazo de 24h para justificar por escrito 

a ausência, caso seja aceita a justificativa, a Comissão Eleitoral Municipal marcará uma 

nova avaliação em 24h. (Só serão aceitas as justificativas previstas em lei) 
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