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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 
Telefone: 4072–7034/7038 

 

EDITAL Nº 007/ 2021 
 

Processo de Eleição para Diretor e Vice-Diretor de Escola 
Gestão 2021-2022 

 
Considerando a Lei Complementar n° 353, de 26 de março de 2012 – Estatuto e Plano de 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Ensino 
Público Municipal do Município de Diadema, Ana Lúcia Sanches, Secretária de Educação, 
institui normas gerais e torna público o presente Edital, elaborado pela comissão de 
Eleição, para o provimento de função gratificada de Diretor e Vice-diretor de Escola, em 04 
escolas onde o cargo de diretor e/ou vice-diretor entrou em vacância anterior ao período 
de 18 meses conforme Estatuto do Magistério em vigência.  
 
 
I - DO MANDATO  
 
Art. 1º - A eleição emergencial visa regularizar o preenchimento das funções de Diretor e 

Vice-Diretor de Escola da Rede Municipal de Ensino Público Oficial de Diadema. Os eleitos 

serão designados em função gratificada para o período de setembro de 2021 a janeiro de 

2023. 

 
 II - ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES DE DIRETOR E VICE-DIRETOR  
 
 Conforme LC nº 353, do estatuto do Magistério, são atribuições para a função 
gratificada de diretor(a) e vice-diretor(a): 
 
Art. 2º - Compete ao diretor de escola  
 
I. Gestar sobre as questões pedagógicas, administrativas, financeiras, de pessoas, de 
processos, de resultados, em consonância com as políticas da Secretaria Municipal de 
Educação e com as legislações, federal, estadual e municipal vigentes:  

a. delegando e evocando as atribuições e competências dos servidores da escola;  

b. socializando as informações e favorecendo o diálogo igualitário entre os diversos 
segmentos da escola;  

c. organizando as atividades de planejamento no âmbito da escola, participando da 
elaboração do Projeto Político Pedagógico, acompanhando, avaliando e gerenciando a 
respectiva execução dos projetos a ele vinculados;  

d. subsidiando o planejamento educacional, responsabilizando-se pela atualização, 
exatidão, sistematização e fluxo dos dados necessários a sua elaboração, prevendo 
recursos físicos, materiais e humanos para atender às necessidades da unidade a curto, 
médio e longo prazo;  

e. criando condições para promover o contínuo aperfeiçoamento dos recursos 
humanos da unidade e a otimização dos recursos físicos e materiais;  
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f. estimulando experiências para a inovação e o aprimoramento do processo 
educativo;  

 
g. acompanhando os profissionais de sua unidade escolar, nas práticas pedagógicas 

das diferentes áreas do conhecimento e o processo de inclusão escolar dos alunos com 
necessidades educacionais especiais no espaço escolar;  

h. acompanhando a movimentação da demanda escolar da região, propondo 
acréscimo ou redução do número de classes, quando necessário;  

i. Conduzindo em conjunto com o Coordenador Pedagógico os horários de 
formação e planejamento semanais (ex. HTPC), com registro das atividades e/ou 
conteúdos trabalhados.  

 
II. Participar de (a/as/o/os):  

a. programas, projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho 
que buscam o aperfeiçoamento, a atualização e a capacitação profissional, bem como a 
qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação;  

b. eventos voltados à formação profissional;  

c. projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem e outras formas de apoio 
pedagógico aos alunos da rede de escolas públicas municipais;  

d. projetos de conscientização das famílias no tocante à obrigação constitucional 
em relação à matrícula e frequência escolar das crianças e adolescentes do município;  

e. censo populacional, na chamada e na efetivação das matrículas em escolas da 
rede de escolas públicas municipais;  

f. pesquisas na área da educação;  

g. organização de festividades, feiras e outros eventos destinados a divulgar a arte, 
a ciência e a cultura local, regional e nacional, no âmbito de sua atuação;  

h. organização de eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, 
estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação;  

i. reuniões do Conselho de Escola e outros comunitários, grupos de trabalho e 
mobilizações outras destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança, do 
adolescente, do jovem e do adulto, a proteção integral dos seus direitos e o seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;  

j. atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

 
III. Promover:  

a. a integração escola/família/comunidade, proporcionando condições para a 
participação dos membros da comunidade nas programações da escola e assegurando a 
participação da escola em atividades cívicas, culturais, sociais e desportivas da 
comunidade;  

b. os diferentes segmentos da comunidade escolar, incluindo o Conselho de Escola 
na busca de soluções e melhorias do processo educativo;  

c. reuniões de pais, visando mobilizar e integrar a comunidade no universo da 
escola e atender demandas educacionais mais específicas;  

d. solenidades, cerimônias e representar a escola em atos oficiais e atividades da 
comunidade;  



   

3 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 
Telefone: 4072–7034/7038 

e. as reuniões dos conselhos de classe/ano/ciclo/termo, subsidiando e mediando 
as respectivas decisões;  

f. aplicação dos recursos financeiros de acordo com a legislação em vigor e as 
diretrizes aprovadas pelo Conselho Escolar/da Unidade prestando contas.  

 
IV. Mediar:  
Situações de conflitos prejudiciais ao desenvolvimento do processo educativo na unidade 
escolar, adotando:  

a. procedimentos administrativos legais cabíveis aos servidores da escola, 
representando administrativamente os funcionários da unidade escolar junto às instâncias 
competentes, em casos de condutas inadequadas;  

b. procedimento junto aos alunos, em conformidade com o regimento escolar da 
unidade escolar.  
 
V. Oficializar:  

a. documentos relativos à vida escolar do aluno e demais documentos 
administrativos da unidade escolar;  

b. deferimento de matrícula, transferência e reclassificação de alunos, conferência 
e expedição de certificados de ciclo/ano/classe/termo;  

c. convocação e realização de reuniões de professores e funcionários;  

d. controle da frequência diária da equipe e ao deferimento das faltas abonadas, 
de modo a garantir o atendimento aos alunos;  

e. decisão sobre petições e recursos em sua área de competência legal;  

f. declarações e documentos para diferentes fins, sempre que necessário, 
obedecendo às determinações, a exatidão e os prazos estipulados;  

g. Cumprindo e divulgando as portarias estabelecidas pela Secretaria Municipal de 
Educação, bem como as normatizações educacionais específicas;  
 
VI - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, participando 
integralmente do período de trabalho.  
 
VII - Prestar assistência, suporte, informações ou denúncias, quando couber, aos órgãos 
encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 
VIII - Organizar, acompanhar e se responsabilizar pelas atividades administrativas 
referentes à: registro de frequência, fluxo de documentos da vida funcional, controle de 
estoque de materiais de consumo (inclusive gêneros alimentícios) e fornecer os dados e 
informações à Secretaria de Educação e a outros órgãos quando houver solicitação formal, 
adotando medidas de emergência em situações não previstas em lei.  
 
Art. 3º - Compete ao vice-diretor de escola  
I. Assessorar o diretor nas atividades escolares e em todos os horários de funcionamento 
da unidade escolar 

a. compartilhando a gestão da unidade escolar;  
b. auxiliando-o no desempenho das atribuições que lhe são próprias;  

c. representando e substituindo o diretor em suas ausências e impedimentos.  
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II. Participar de (a/as/o/os):  

a. elaboração do projeto político-pedagógico de sua unidade escolar;  

b. ações de planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração de 
todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar;  

c. reuniões com pais de alunos e com outros profissionais de ensino;  

d. programas, projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho 
que buscam o aperfeiçoamento, a atualização e a capacitação profissional, bem como a 
qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação;  

e. eventos voltados à formação profissional;  

f. projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem e outras formas de apoio 
pedagógico aos alunos da rede de escolas públicas municipais;  

g. projetos de conscientização das famílias no tocante à obrigação constitucional 
em relação à escolaridade das crianças e dos adolescentes do Município;  

h. censo populacional, na chamada e na efetivação das matrículas em escolas da 
rede de escolas públicas municipais;  

i. pesquisas na área da educação;  

j. organização de festividades, feiras e outros eventos destinados a divulgar a arte, 
a ciência e a cultura local, regional e nacional, no âmbito de sua atuação;  

k. organização de eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, 
estaduais e municipais, no âmbito de sua atuação;  

l. reuniões do Conselho de Escola e outros comunitários, grupos de trabalho e 
mobilizações outras destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança, do 
adolescente, do jovem e do adulto, a proteção integral aos seus direitos, o seu preparo 
para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho;  

m. organização de atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade.  

 
III - Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, participando 
integralmente do período de trabalho.  
 
IV - Prestar assistência, suporte, informações ou denúncias, quando couber, aos órgãos 
encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 
III – DOS REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 
Art. 5º - O professor interessado em participar do processo de eleição deverá ser 
integrante do Quadro do Magistério Público Oficial do Município de Diadema e preencher 
os requisitos abaixo:  
 

I. Para Diretor de Escola: ser docente da rede de escolas de educação básica do 
ensino público municipal; ter graduação em Pedagogia com licenciatura Plena, ou Normal 
Superior ou equivalente com especialização em Gestão Escolar, ou licenciatura com 
complementação pedagógica; ter comprovada experiência de 05 (cinco) anos de exercício 
no magistério do ensino público oficial, com no mínimo 03 (três) anos de docência no 
ensino público do Munícipio de Diadema (comprovada em declaração atualizada, expedida 
pelo Serviço de Gestão de Pessoas); ter comprovada participação em curso preparatório 
de Gestão Escolar oferecido pela Secretaria de Educação.  
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II. Para Vice-diretor de escola: ser docente da rede de escolas de educação básica 

do ensino público municipal; ter graduação em Pedagogia com licenciatura Plena; ou 
Normal Superior ou equivalente com especialização em Gestão Escolar; ou licenciatura 
com complementação pedagógica; ter comprovada experiência de 05 (cinco) anos de 
exercício no magistério do ensino público oficial, com no mínimo 03 (três) anos de 
docência no ensino público do Munícipio de Diadema (comprovada em declaração 
atualizada, expedida pelo Serviço de Gestão de Pessoas). Ter comprovada participação  em 
curso preparatório de Gestão Escolar oferecido pela Secretaria de Educação.  

 
V. Não se encontrar na situação de professor readaptado ou com restrição médica que 
impossibilite o exercício da função, mediante avaliação atualizada, validada pelo SESMT, 
até a data de inscrição do candidato.  
 
VI. De acordo com o § 2º do artigo 87 da LC 353/12, no caso de reeleição em decorrência 
da permissão a que se refere o inciso II, § 1º, desse mesmo artigo, somente poderá haver 
nova designação para Diretor e Vice-diretor de escola, após interstício de 3 (três) anos e 
com base em novo processo eletivo.  
 
VII. O exercício da função poderá ser interrompido a qualquer tempo conforme previsto 
no Art. 87, § 3º da Lei Complementar nº 353/2012.  
 
VIII. Em caso de vacância para o exercício das funções de Diretor e/ou Vice-diretor anterior 
ao período de 18 (dezoito) meses haverá novo processo de eleição. No caso de vacância 
posterior ao período de 18 (dezoito) meses a Secretaria de Educação em conjunto com o 
Conselho Escolar indicará sucessor que atenda aos requisitos estabelecidos.  

 
IX. O Diretor Escolar e o Vice-Diretor deverão apresentar disponibilidade para 
revezamento nos diferentes turnos de funcionamento da escola durante todo o período 
do mandato, garantindo a presença de ambos nos diferentes horários de funcionamento 
da unidade, considerando os seguintes critérios:  
 

a. Cumprir 8 (oito) horas diárias em acordo a legislação trabalhista, considerando  
que deve haver o intervalo de 1(uma) hora para almoço ou jantar, não computado nas 8 
horas diárias, com limite máximo de continuidade de 06 horas trabalhadas 
ininterruptamente;  

b. Apenas nos casos de declarado acúmulo de cargo, não haverá obrigatoriedade 
de revezamento nos turnos, desde que seja garantida a presença do diretor ou do vice-
diretor em todos os turnos de funcionamento;  

c. Excepcionalmente poderá, em expressa necessidade do trabalho, o 
cumprimento de mais de 08 horas em apenas um dia da semana ao limite de 10 horas e 
menos horas em outro dia da semana, 01 dia de 06 horas;  

d. Garantir o acompanhamento dos horários de entrada e saída dos alunos de 
todos os períodos de atendimento;  

e. Será permitido ao diretor e/ou ao vice-diretor compor a jornada de trabalho 
considerando 30 minutos antes e 30 minutos depois do horário de funcionamento da 
Unidade Escolar.  
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X. O candidato que ocupar outro cargo público deverá apresentar documento que 
comprove acúmulo de cargos e condições de atendimento ao Inciso IX, alínea “b” e “d”, 
deste Artigo.  
 
XI. A não comprovação dos requisitos de que trata este capítulo implicará na perda do 
direito à inscrição.  
 
Art. 6º Em caso de designação de função gratificada para docente efetivo com duas 
titularidades será assegurado o direito de optar pelo:  
 
I. Afastamento de um dos cargos durante o período em que estiver em exercício da função 
gratificada; ou  

II. Manutenção de ambos os cargos, vinculando a designação de função gratificada a um 
dos cargos e manutenção da regência no outro; ou  

III. Manutenção de ambos os cargos vinculados ao exercício da designação de função 
gratificada, cumprindo no respectivo exercício a soma das horas das jornadas de trabalho 
de ambos os cargos. 

 
Art. 7º - A jornada de trabalho de professor com duas titularidades, no exercício de função 
gratificada na condição a que se refere o inciso III do art. 6º, dar-se-á:  
 

I. Para diretor e vice-diretor de escola, em Unidades Escolares cujos turnos de 
atendimento correspondam a soma de horas das jornadas de trabalho do profissional, 
ficando a respectiva candidatura para o processo eletivo de que trata o artigo 10, deste 
edital, limitada a Unidades Escolares com turnos de funcionamento correspondentes a 
somatória da jornada dos dois cargos;  

 
Art. 8º - Em caso de afastamento de um dos cargos na forma a que se refere o inciso I, do 
art. 6º, enquanto perdurar a designação para a função gratificada:  
 

I. será garantido ao profissional a manutenção da lotação de direito em unidade 
escolar;  

II. não haverá evolução funcional  
 

IV – DO CRONOGRAMA PARA O PROCESSO ELEITORAL  
 
Art. 9º - Cronograma do Processo Eletivo: 
 

Cronograma / Calendário - Eleição de Diretor e Vice-Diretor  

Nº  Etapas  DATAS  

PRIMEIRA FASE 

1  Publicação do Edital  29/Julho  

2  1º Período de inscrição e entrega de 
documentação  

30/ Julho a 03/Agosto  

3  Análise da documentação do 1º Período de 
Inscrição  

04/ Agosto  

4  Divulgação do resultado da análise do 1º 05/Agosto  
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Período de Inscrição  

5  Recurso do resultado do 1º Período de Inscrição  06/ Agosto até as 17h  

6  Análise do recurso do 1º Período de Inscrição  09/Agosto  

7  Divulgação final do recurso do 1º Período de 
Inscrição  

09/Agosto após as 17h 

8  2º Período de inscrição, para candidatos que se 
enquadram em um dos itens abaixo:  

 para escolas sem chapa inscrita, no 1º 
período de inscrição;  

 para chapas onde um dos membros 
tenha sido indeferido no 1º período de 
inscrição com indeferimento de 
documentação, devendo a candidatura 
ser mantida na mesma unidade escolar 
pleiteada no 1º período de inscrição  

 

10 e 11/ Agosto  

9  Análise da documentação do 2º Período de 
Inscrição  

12/ Agosto 

10  Divulgação do resultado da análise do 2º 
Período de Inscrição  

13/ Agosto  

11  Recurso do resultado do 2º Período de Inscrição  16/Agosto até as 17h 

12  Análise do recurso do 2º Período de Inscrição  17/Agosto 

13  Divulgação final do recurso do 2º Período de 
Inscrição  

17/ Agosto após as 17h 

SEGUNDA FASE  

14  Curso Preparatório  18 / Agosto via google 
Meet.  

TERCEIRA FASE  

15  Entrega dos Projetos  19/ Agosto até as 17h 

16 Análise dos Projetos  20/ Agosto 

17  Divulgação do Resultado do Projeto  23/ Agosto  

18  Recurso do resultado do Projeto  24/ Agosto até as 17h 

19  Análise do Recurso do Projeto  25/ Agosto  

20  Divulgação final do Resultado do Projeto  25/ Agosto após as 17h 

QUARTA FASE  

21  Exposição dos Projetos nas mídias sociais da 
escola (grupos de whatsapp/facebook/etc)  

26/Agosto  

22 Campanha Eleitoral  De 26 e 27/Agosto 

23 Apresentação online da chapa para comunidade 
escolar (professores, comunidade, funcionários). 
Eleição e Apuração 

27/ Agosto  

24  Recurso do Processo de Eleição e Apuração  30/Agosto até as 17h 

25 Publicação Final do Resultado  31/Agosto 

ÚLTIMA FASE  

27  Posse e Certificação 01/Setembro 

28 Início do Exercício  01/Setembro 
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V – DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL  
 
Art. 10 - Os interessados poderão concorrer às funções de Diretor e/ou Vice-Diretor em 
uma das Unidades da rede municipal abaixo selecionadas: 
 

ESCOLA SEGMENTO CARGO PARA 
ELEIÇÃO 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

EM CHICO MENDES ED. INFANTIL 
PARCIAL 

VICE - DIRETOR(A) 
ESCOLAR 

7h30 às 17h30 

EM EVA MARIA ED. INFANTIL 
INTEGRAL 

VICE-DIRETOR(A) 
ESCOLAR 

7h30 às 17h 

EM MACHADO DE 
ASSIS 

ED. INFANTIL 
INTEGRAL 

VICE-DIRETOR (A) 
ESCOLAR 

7h às 17h 

EM MARIETA DE 
FREITAS MARTINS 

FUNDAMENTAL VICE-DIRETOR(A) 
ESCOLAR 

7h ás 18h  
 

 
Parágrafo Único: Caso ocorra alteração no horário de atendimento da unidade escolar, a 
direção deverá adequar-se ao novo horário de atendimento da mesma.  
 
Art. 11 - Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, documentação 
comprobatória em relação à formação acadêmica, tempo de magistério público, quadro 
de horário e acúmulo de cargo. 
 
Art. 12 - A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação das condições estabelecidas neste Edital.  
Art. 13 - A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos apresentados 
pelos candidatos acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, 
inclusive as medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.  
Art. 14 - Para inscrever-se o candidato deverá apresentar os seguintes documentos de 
acordo com as exigências da LC nº 353/12: 
 

a. Ficha de inscrição, devidamente preenchida;  
b. Cédula de identidade ou crachá (cópia);  
c. Comprovante atualizado de tempo de serviço no Magistério – Conforme Art. 5º;  
d. Diploma e/ou Certificado de conclusão de Curso Superior (original e cópia para 

ser autenticada pela comissão eleitora, ou cópia autenticada); 
e. Declaração de acúmulo de cargo se for o caso;  
f. Declaração de ciência das atribuições da função de Diretor ou Vice-diretor;  
g. Quadro de horário conforme Artigo 5º, IX  
h. 01 foto 3x4 recente;  
i. Declaração de aptidão para o desenvolvimento das funções expedido pelo SESMT 

e anexado ao processo do funcionário, no caso dos candidatos restritos, até 24/05/20.  
j. Ficha de inscrição individual, devidamente preenchida para o curso preparatório. 
 

§1º - Os documentos descritos nas alíneas a, e, f, g, j estarão disponíveis no Portal da 
Secretaria de Educação a partir do dia 30/07/2021.  
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§2º- As inscrições devem ser realizadas via email eleicaodirecao2021@gmail.com nas 
datas estipuladas no cronograma do art. 9º e, entregues na Secretaria de Educação (Rua 
Canadá, 26, Centro, Diadema - SP), até as 10h do dia 04/08/2021, junto à Comissão 
Eleitoral, no 1º andar, Coordenação da Rede de Ensino. 
 
Art. 15 - As informações constantes na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade 
dos candidatos.  
 
Art. 16 - Cada candidato deverá inscrever-se apenas uma vez e para somente uma escola 
da rede municipal. 
 
VI – CURSO PREPARATÓRIO DE GESTÃO ESCOLAR  
 
Art. 17 - O Curso Preparatório de Gestão Escolar conforme LC 353/12 é pré-requisito para 
participação no processo de eleição para diretores e vice-diretores para mandato 2021-
2022. 
 
Art. 18 – Devido ao contexto de pandemia e a situação emergencial desse processo, 
faremos o curso preparatório online via Google Meet, no dia 18 de Agosto de 2021 com 
horário a ser definido pela comissão eleitoral e informado via email aos candidatos. 
 
Art. 19 – Se caso o candidato a vaga, participou do curso preparatório no processo de 
eleição realizado em 2018, não precisará fazê-lo neste processo, devendo apresentar 
certificado de participação do mesmo. 
VII - DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO  
 
Art. 20 - O Projeto de Trabalho deverá considerar as seguintes diretrizes da Secretaria de 
Educação:  

a. Democratização do Acesso e Permanência;  

b. Qualidade Social da Educação;  

c. Gestão Democrática.  
 
Art. 21 - O Projeto de Trabalho deverá conter:  

I - Página de rosto, conforme modelo a ser estabelecido pela Secretaria de 
Educação;  

II - Apresentação;  
III - Diagnóstico e caracterização da comunidade escolar/unidade, para a qual está 

se candidatando;  
IV - Justificativa;  
V - Objetivo Geral;  
VI - Objetivos específicos e proposta de atuação quanto:  

 

a. Ao Conselho Escolar, aos pais dos alunos, ao Grêmio Estudantil e Conselho de 
Caixa Escolar;  

b. A Educação Integral;  

mailto:eleicaodirecao2021@gmail.com
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c. A formação para todos profissionais da escola/unidade e acompanhamento 
do planejamento dos professores, considerando os eixos da Proposta Curricular e 
legislação vigente (LDB, BNCC e Sistema Municipal de Ensino);  

d. Ao acompanhamento da aprendizagem dos estudantes;  

e. A inclusão escolar e social;  

f. A proposta de atuação, anexando o quadro dos horários a serem cumpridos 
pelo Diretor e Vice-diretor de Escola Art. 5º, IX.  
 

VII - Currículo de cada integrante da Chapa ou candidato quando for o caso. 
 
VIII - DO PROCEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHO  
 
Art. 22 - O Projeto de Trabalho deverá ser apresentado à Comunidade Escolar, uma única 
vez nas mídias sociais da escola em horário organizado pela comissão juntamente com a 
direção atual da escola e candidatos.  
 
Parágrafo Único: A Comissão Eleitoral será responsável pela criação das salas no ambiente 
virtual para a apresentação dos projetos e encaminhamento do link para os gestores, que 
deverão garantir a organização, de forma transparente, a divulgação de todas as fases do 
cronograma do processo eleitoral, bem como encaminhar o link da plataforma onde será 
realizada a apresentação dos projetos para toda a comunidade escolar. 
 
XI - DA ELEIÇÃO  
 
Art. 23 - A eleição realizar-se-á conforme etapas previstas no Art. 9º deste Edital.  
Art. 24 - Os horários de eleição nas Escolas Municipais serão organizados conforme segue:  
a. Escolas que atendem Educação Infantil em período integral:  

 Entre 8h00 e 16h30  
 
b. Escolas que atendem exclusivamente Educação Infantil Parcial:  

 Entre 8h30 às 18h.  
 
c. Escolas que atendem exclusivamente Ensino Fundamental Regular:  

 Entre 7h às 18h30.  
 
d. Escolas que atendem Educação de Jovens e Adultos – EJA seguirá o horário de início da 
eleição previsto de acordo com o segmento, garantindo o término as 20h30.  
 
Parágrafo único: A votação será online, logo após a apresentação do projeto para a 
comunidade escolar, via Google Doc, devido à situação pandêmica, para que não haja 
aglomeração. Os horários dos encontros online serão organizados com a gestão escolar 
para atender a toda comunidade escolar. 

 
XII – DO PROCESSO DE ELEIÇÃO  
 
Art. 25 - O voto será proporcional entre os integrantes da equipe escolar e a comunidade, 
conforme previsto no artigo 94 da LC nº 353/12.  
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Art. 26 - O colégio eleitoral será composto de:  

a. Pais, responsável legal ou representante maior informado pelos pais dos alunos 
menores de 14 (quatorze) anos matriculados na unidade escolar, cabendo 1 (um) voto por 
família;  

b. Nos casos de alunos maiores de 14 (quatorze) anos tutelados, o represente 
legal, cabendo 1 (um) voto por família;  

c. Alunos maiores de 14 anos não tutelados;  

d. Equipe docente, gestão escolar e funcionários do Quadro de Apoio à Educação;  

e. Frentes de Trabalho.  
 

Art. 27 - Os votos dos pais e alunos, somados, deverão corresponder a 50% (cinquenta por 
cento) do total de votantes e os 50% (cinquenta por cento) restantes corresponderão ao 
total de votos da equipe docente, Gestão Escolar e dos funcionários do quadro de Apoio à 
Educação.  
 
§ 1º Para se calcular a paridade somam-se todos os votos dos funcionários e dividem-se 
pelo número total de votos dos pais e alunos maiores de 14 anos, obtendo-se então o 
valor do voto da comunidade. Exemplo: 
 

36  
 
:  
               

480  
 
=  

0,075 

Nº votos de 
funcionários  

Nº votos da                         
comunidade 

Valor da Paridade  

 

§ 2º Para calcular o total de votos recebidos: soma-se o número total de votos recebidos 

da comunidade e multiplica pelo valor da paridade e soma-se ao número total de votos 

obtidos dos funcionários para cada chapa. Exemplo: 

EMEB PROFESSORA MARIANA CASTILHO 
TOTAL DE 
VOTANTES DOS 
FUNCIONÁRIOS  

36  BRANCOS OU 
NULOS  

1  

TOTAL DE 
VOTANTES DA 
COMUNIDADE  

480  BRANCOS OU 
NULOS  

5  

VALOR DA PARIDADE  0,075  

CHAPA X  VOTOS DOS 
FUNCIONÁRIOS  

20  20  

VOTOS DA 
COMUNIDADE  

200  200 x 0,075  15  

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS CHAPA 
X  

35  

CHAPA H  VOTOS DOS 
FUNCIONÁRIOS  

15  15  
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VOTOS DA 
COMUNIDADE  

275  275 x 0,075  20,625  

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS CHAPA 
H  

35,625  

ELEITA: CHAPA H  
 

Art. 28- No caso de haver apenas uma chapa concorrente ou um candidato, a legitimação 
da eleição dar-se-á somente se a chapa ou candidato obtiver, pelo menos, 50% mais 01 
(um) do total dos votos válidos.  
 
Art. 29- Nas escolas onde não se efetivar a eleição, haverá novo processo eleitoral em data 
a ser publicada posteriormente pela Secretaria de Educação.  
 
Art. 30- Os casos de empate entre chapas concorrentes serão analisados e definidos pela 
Comissão Eleitoral, obedecidos aos critérios de:  
 

a. Tempo de atuação dos candidatos no Magistério Público Municipal de Diadema;  

b. Tempo de atuação dos candidatos no Magistério de outras redes públicas 
oficiais de ensino;  

c. Idade;  

d. Número de filhos;  
 

Parágrafo Único: No caso de candidatura por chapas, será considerada a somatória do 

tempo de todos os seus componentes. 

XIII – DO DIREITO DE VOTO  
 
Art. 31 - O direito de voto será exercido pelos docentes do Magistério Público Oficial de 
Diadema da Unidade, com ou sem titularidade.  
§ 1º - O professor titular, que estiver afastado de seu cargo até 02 (dois) anos, poderá 
exercer seu direito de voto, comunicando à escola de titularidade com 20 (vinte) dias de 
antecedência.  
§ 2º - Os professores sem titularidade ou designados terão direito de voto na unidade em 
que estiverem lotados.  
§ 3º - Os professores titulares votarão na sua unidade de titularidade.  
§ 4º - Os supervisores de ensino e professores lotados na Secretaria de Educação terão 
direito de voto nas suas escolas de titularidade.  
§ 5º - O coordenador pedagógico e a direção escolar terão direito a 1 (um) voto na escola 

de atuação (lotação) ou na escola de titularidade; precisarão comunicar a Unidade Escolar 

escolhida e a Comissão de Eleição onde será a opção de voto, com 20 (vinte) dias de 

antecedência ao dia da eleição, através de impresso próprio, protocolado na Secretaria de 

Educação e Unidade Escolar escolhida. 

§ 6º - Os professores especialistas PEB II terão direito de voto em suas escolas de 

titularidade.  
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§ 7º - O Professor e o Educador que suplementam jornada terão direito a 1 (um) único 
voto, ou seja, apenas em sua lotação de titularidade e não em sua suplementação.  
§ 8º - O Professor com duas matrículas na mesma unidade escolar terá direito a 2 (dois) 

votos. 

XIV – DOS RECURSOS  
 
Art. 32 – Caberá recurso em relação:  
I. Ao indeferimento ou impedimento das inscrições;  

II. Ao processo de votação e/ou apuração de votos.  
 
Parágrafo Único – Os prazos para recursos estão determinados no Art. 9º deste Edital.  
 
Art. 33 - O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Eleição e protocolado na Secretaria 
de Educação, (Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema) no 1º andar, Coordenação do Sistema 
de Ensino. 
 
§ 1º - Fora dos respectivos prazos, os recursos não serão aceitos. 

§ 2º - Ao candidato caberá apenas um recurso para cada etapa do Processo Eleitoral.  
§ 3º - À Comissão Eleitoral caberá analisar e dar o parecer sobre os recursos no prazo 

definido em cronograma. 

XV – DA PROPAGANDA ELEITORAL  
 
Art.34 - Os candidatos deverão utilizar-se do seu Projeto de Trabalho para propaganda.  
Art.35 - A campanha eleitoral deverá ser feita fora do horário de trabalho e das 
dependências da escola, mesmo virtualmente. 
Art.36- O candidato não poderá utilizar de grupos virtuais oficiais de trabalho para 
propaganda eleitoral. 
Art.37- Em caso de campanha presencial, o candidato deve seguir todas as recomendações 
do Plano São Paulo sobre a COVID-19. 
 
Parágrafo Único: As denúncias referentes à campanha eleitoral deverão ser encaminhadas 
a Comissão Eleitoral por e-mail eleicaodirecao2021@gmail.com com nome completo e 
telefone de contato do responsável pela denúncia.  
 
Art. 36 - Os candidatos não poderão se utilizar de qualquer forma de coação ou de 

constrangimento a nenhum membro da comunidade escolar para angariar votos, sob pena 

de impugnação da candidatura. 

Art. 37 - Fica proibido o uso de camisetas, botons, bonés e similares pelos candidatos e 
funcionários da escola durante o horário de trabalho.  
Art. 38 - Os candidatos deverão, obrigatoriamente, estar presentes no horário a ser 
estabelecido pela Comissão Eleitoral, para apresentação do Projeto de Trabalho à 
Comunidade Escolar, sob pena de impugnação da candidatura.  
Art. 39 - Os candidatos terão dispensa de ponto no período das apresentações do Projeto 

de Trabalho e no dia da eleição. 

mailto:eleicaodirecao2021@gmail.com
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XVI - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO  
 
Parágrafo único: A eleição emergencial acontecerá no mesmo dia nas 04 escolas 
concomitantemente, acompanhada por um membro da comissão eleitoral, de acordo com 
o estabelecido no Art. 9º deste Edital.  
 
XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 40 - As Escolas Municipais deverão cadastrar todas as pessoas que têm direito ao 
voto:  

I. Pais, responsável legal ou representante maior informado pelos pais dos alunos 
menores de 14 (quatorze) anos matriculados na unidade escolar, cabendo 1 (um) voto por 
família;  

II. Nos casos de alunos maiores de 14 (quatorze) anos tutelados, o represente legal, 
cabendo 1 (um) voto por família;  

III. Alunos maiores de 14 (quatorze) anos não tutelados;  

IV. Equipe docente, gestão escolar e funcionários do Quadro de Apoio à Educação;  
 

Parágrafo Único: Encaminhar uma cópia da lista de cadastro dos alunos à Comissão 
Eleitoral via e-mail (eleicaodirecao2021@diadema.sp.gov.br), até 15 dias antes da data da 
eleição, conforme capítulo XVI.  
 
Art. 41 - A relação das Escolas Municipais onde ocorrerão as eleições e as respectivas 
funções disponíveis consta no presente Edital.  
 
Art. 42 - Caberá à Secretaria de Educação a homologação do resultado do processo 
eleitoral.  
 
Art. 43 - Caberá ao Prefeito do Município de Diadema nomear os eleitos.  
 
Art. 44 – Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Comissão de Eleição.  
 
Art. 45 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 
 
 
 


