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EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ESCOLAR 

 

Pelo presente Edital fica convocada a Comunidade Escolar para as Eleições Gerais 

do Conselho Deliberativo Escolar, conforme Capítulo IV do Regimento Interno do CDE da 

Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa. 

 

I – Das Eleições: 

a) As Eleições ocorrerão no dia 26 de Abril de 2019 nas dependências desta Unidade 

Escolar das 8h30 às 11h30, das 14h às 17h e das 19h às 21h30. 

 

b) Podem votar, para eleger os membros de seus respectivos segmentos, os alunos 

regularmente matriculados e que estejam frequentando as aulas, os responsáveis 

legais dos alunos, os professores e funcionários desta Unidade Escolar. 

 

c) Serão eleitos dezesseis membros efetivos e dezesseis membros suplentes, distribuídos 

de acordo com os segmentos participantes da comunidade escolar: cinquenta porcento 

de professores e funcionários e cinquenta porcento de responsáveis legais e alunos, 

configurando um total de oito professores e funcionários, quatro responsáveis legais 

e quatro alunos como membros efetivos e o mesmo quantitativo como membros 

suplentes. 

 

II – Das Inscrições: 

a) Podem se inscrever todos os pais, alunos, professores e funcionários de cada 

segmento. 

b) A inscrição ocorrerá nos dias 09 e 10 de abril de 2019 das 8h30 às 11h30, das 14h às 

17h e das 19h às 21h30 na Unidade Escolar. 

c) A homologação dos inscritos ocorrerá no dia 11 de abril nas dependências da Escola 

através de edital específico. 

d) Cada segmento poderá inscrever dois fiscais para acompanhar as eleições. 

 

III – Das Disposições Gerais e Transitórias. 

a) A apuração ocorrerá após as eleições por uma comissão formada pela Comissão 

Eleitoral. 

b) A Comissão Eleitoral resolverá todos os casos omissos. 

c) O presente Edital entrará em vigor a partir da data de publicação. 

 

 

Palhoça, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Daiana Aparecida Grubbe 

Presidenta da Comissão Eleitoral 


