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O DIRETOR  DA  ESCOLA  
 

I -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

       As instituições municipais de ensino necessitam de um profissional 
do magistério ocupando as atribuições de administração. Este profissional tem 
atribuições administrativas e pedagógicas, neste último caso, em conjunto 
com o(o) coordenador(es) pedagógico.  

  A expressão ”instituições de ensino” engloba tanto as escolas que 
ministram os anos iniciais do ensino fundamental, como os centros municipais 
de educação infantil, desde que funcionem como unidades independentes. 

   É possível que um centro municipal de educação infantil funcione 
agregado a uma escola de ensino fundamental. Neste caso, a direção pode 
ser única, com indicação de um coordenador para a educação infantil.  

  Todavia, encontra-se em muitos municípios a utilização do termo 
“Coordenador” para a administração dos CMEIs, mesmo quando são 
constituídos como unidades independentes. Em muitos casos esta 
denominação é para justificar a indicação direta pelo titular do órgão da 
educação ou do Chefe do Poder Executivo. 

   Portanto, tanto em escolas de ensino fundamental, quanto em 
centros municipais de educação infantil, o correto, o indicado, deve ser a 
designação de um profissional do magistério com a denominação de “Diretor”. 

  As exceções são as escolas de pequeno porte, sejam de ensino 
fundamental, sejam de educação infantil, que não justifica, nem 
administrativamente, nem pedagógica e muito menos financeiramente a 
designação de um profissional específico para a sua direção. Neste caso, esta 
pequena instituição ficaria subordinada à direção de uma unidade maior e o 
diretor desta unidade maior responderia também pela unidade pequena, 
inclusive com a assinatura dos documentos. 

  A Portaria ou Decreto de nomeação do diretor da unidade maior 
tem obrigatoriamente de fazer referência que a unidade menor está 
subordinada também ao diretor nomeado.  

  Por último, a direção de um CMEI pode ser ocupada por um 
profissional do magistério da educação infantil (Professor de Educação 
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Infantil, Educador Infantil) exclusivamente, ou por um professor do ensino 
fundamental, de acordo com a norma do Município.  

 

  Este trabalho irá abordar também a questão da habilitação para o 
cargo ou função, as formas de provimento, a prévia avaliação de mérito e 
desempenho e as formas de remuneração.  

 

 II -  HABILITAÇÃO      

  O art. 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 
nº 9.394/96 - define a formação necessária para o exercício das funções de 
suporte pedagógico, incluída necessariamente a de direção de escola. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para a 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional para a educação básica, será feita em cursos de 
Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de 
ensino, garantida, nesta formação a base comum nacional.  

  O art. 64 faz referência à formação, isto é, a habilitação necessária 
para o exercício do cargo ou função de suporte pedagógico às atividades 
docentes, incluindo, portanto, a de direção de escola. 

  Destarte, a habilitação necessária para o exercício da função de 
direção (administração) é a formação em Pedagogia ou, se portador de uma 
outra licenciatura plena (Letras, História, Matemática, etc), há necessidade de 
curso de pós-graduação (pode ser em nível e Especialização, conforme 
decisão do Conselho Nacional de Educação) 

  A lei não especifica qual curso de pós-graduação. Todavia, o bom 
senso indica que o curso de Especialização deve ser na área de atuação. 
Assim, para o cargo ou função de direção, o curso de Especialização deveria 
ser na área de gestão da educação ou gestão escolar. O curso de 
Especialização que será ofertado para os municípios consorciados 
gratuitamente atende a exigência legal, pois fornece os subsídios 
administrativos e pedagógicos para a atuação como diretor escolar. 

  O art. 61 da LDBEN (Lei nº 9.394/96) com a redação dada pela 
Lei nº 12.014/2009 também exige a habilitação específica para as funções de 
suporte pedagógico. 
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Art. 61 Consideram-se profissionais da educação escolar pública os 
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são: 

I - ................ 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado 
ou doutorado nas mesmas áreas. 

  Necessárias algumas ressalvas neste texto que conflita um pouco 
com o art. 64. Primeiro, desde 2006, com as novas diretrizes para o curso de 
Pedagogia estas habilitações foram excluídas. Segundo, o art. 64 refere-se a 
cursos de pós-graduação e não especificamente em nível de mestrado ou 
doutorado.  

  Como conclusão, a habilitação necessária para o exercício das 
funções de direção de escola (fundamental ou educação infantil) é a formação 
em curso de Pedagogia ou, se portador de outra licenciatura, a conclusão de 
curso de pós-graduação (pode ser Especialização) na área de atuação. 

  Além da exigência de habilitação específica na área de atuação, a 
legislação exige a comprovação de prévia experiência docente, como dispõe 
o § 1º do art. 67 da Lei nº 9.394/96: 

§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional 
de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas 
de cada sistema de ensino. 

  A norma citada não determina qual a duração mínima desta 
experiência docente, nem onde ela deveria ser exercida. Deixa a critério das 
normas do sistema de ensino ou, se da legislação municipal sobre a matéria 
quando ainda não implantou o sistema. 

  Portanto, embora o ideal seria em torno de experiência docente 
de 3 anos, nada impede que seja de 2 ou 4 anos. A norma também não 
determina em qual nível ou etapa de ensino deve ser sido esta experiência 
docente (nível superior, ensino médio, fundamental ou infantil), e também 
não exige que seja na educação municipal. Todavia, é aconselhável que, com 
exceção de provimento por cargo criado específico para direção, que a 
experiência docente tenha sido na rede de ensino do Município.   

  

III -  FORMAS DE DESIGNAÇÃO 
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  Há três formas possíveis de provimento ou designação para a 
direção de escola: 

a) Cargo efetivo de diretor  
b) Cargo em comissão 
c) Função de confiança 

 
1 – Cargo efetivo de diretor   

                 Neste caso – cargo efetivo de diretor - o Município cria por lei o 
cargo específico de DIRETOR. Seu provimento se dá mediante aprovação e 
classificação em concurso público para este cargo.  

  Todavia, na criação do cargo deve ficar bem explícito a habilitação 
necessária (arts. 61 e 64 da LDB), isto é, curso de Pedagogia ou outra 
licenciatura acrescida de pós-graduação na área de atuação.  

  No edital do concurso público também deve constar a comprovação 
da experiência docente. O candidato, para a inscrição ou para a nomeação, 
deve se submeter às exigências estabelecidas para a avaliação de mérito e 
desempenho, conforme estabelecido na lei do novo Fundeb.  

   Embora não vedado pela nossa legislação, a criação e concurso 
público para o cargo de direção não é aconselhável. Primeiro porque tira dos 
demais profissionais do magistério a oportunidade de assumir esta função. 
Segundo porque o diretor da escola “cai do céu” ao ser nomeado para direção 
daquele estabelecimento, sem qualquer participação anterior no projeto 
pedagógico da rede municipal de ensino, sem qualquer período de convivência 
com os demais profissionais da educação.   

           Por último, em sendo a designação por nomeação em cargo 
especifico, o profissional deverá permanecer todo o tempo de efetivo exercício 
em função de direção, tenha ou não aptidão para isto, pois não poder exercer 
a docência ou outra função de suporte pedagógico. 

 

2 – Cargo em comissão 

                   Neste caso, se o município optar por esta modalidade, deverá 
criar por lei este cargo em comissão, definindo qual a remuneração devida ao 
profissional, na forma da designação de um símbolo CC ou utilizar um símbolo 
já existente na organização administrativa aprovada em lei.   

                   Esta forma de designação tem muitas vantagens e independe de 
como o profissional foi escolhido ou indicado.  
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                   Importante ressaltar que, na nomeação para um cargo em 
comissão, o profissional não tem alteração de seu cargo original – Professor, 
Educador Infantil, etc – pois, ao concluir o seu mandato retorna ao seu cargo  
efetivo  de origem.  

            Existe apenas um problema, o qual, porém, pode ser eliminado 
na legislação sobre o assunto. Em se tratando de cargo em comissão, ele 
pode, em tese, ser ocupado por pessoa estranha ao magistério municipal, 
como por exemplo, poderia ser nomeado um professor universitário ou da 
rede estadual, pois a Constituição Federal assim o permite (art. 37,II). 

             Para impedir que isto aconteça, a lei municipal que trata do 
assunto pode determinar que o cargo em comissão de direção de escola seja 
ocupado exclusivamente por profissional em efetivo exercício na rede 
municipal de ensino.  

 3 – Função de confiança 

       Na designação para uma função de confiança o servidor não sai de 
seu cargo efetivo. Ele é designado para exercer, temporariamente, uma outra 
função mais complexa que a função estabelecida para seu cargo efetivo, como 
exemplo a direção de uma escola.  

      Neste caso, sua remuneração não é por um valor determinado em 
lei, como os cargos em comissão, mas por uma gratificação de função, 
acrescida ao seu vencimento do cargo, para compensar a função mais 
complexa.   

 

4  -  Diferença entre cargo em comissão e função de confiança 

        Como já explicitado, na função de confiança o servidor continua em 
seu cargo efetivo e passa a exercer uma outra função mais complexa e de 
mais responsabilidades. Por este acréscimo tem direito a receber uma 
gratificação de função. 

        Quando nomeado em cargo em comissão é designado e nomeado 
em cargo específico, criado por lei municipal, deixando temporariamente seu 
cargo efetivo. Sua remuneração, em parcela única, também é determinada 
por lei municipal e correspondente a um símbolo geralmente designado como 
CC – 01, CC-02, etc.  

         O art. 37, inciso V, da Constituição Federal conceitua muito bem 
esta diferença: 
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V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento.  

  Como se pode notar, as funções de confiança somente podem ser 
exercidas por servidores efetivos. Para os cargos em comissão podem ser  
designadas pessoas sem vínculo efetivo com o Município. Porém, lei municipal 
deve garantir que um determinado percentual mínimo de cargos em comissão 
sejam ocupados obrigatoriamente por servidores de carreira. Acrescenta, 
ainda, que as funções de confiança e os cargos em comissão se destinam 
única e exclusivamente para as atribuições de direção, chefia ou 
assessoramento.     

 

IV – FORMAS DE INDICAÇÃO PARA O CARGO OU FUNÇÃO  

  Vimos no item anterior as formas possíveis de vínculo institucional 
para o cargo ou a função de direção de escola após a escolha de quem vai 
ocupar este cargo ou função.  

  Excluindo-se a condição de existência de cargo próprio de diretor, 
o qual é submetido a concurso público de provas e títulos e nomeado após 
sua aprovação e classificação, existem três formas para  a indicação ao cargo 
ou função: 

a) Indicação e nomeação direta pelo chefe do Poder Executivo; 
b) Concurso interno; 
c) Consulta à comunidade  escolar. 

    

1 – Indicação e nomeação direta pelo chefe do Poder Executivo  

  Em primeiro lugar deve ser ressaltado que a indicação direta pelo 
Prefeito Municipal não é inconstitucional. Nenhuma norma federal obriga a 
realização de eleição ou consulta à comunidade escolar, mas apenas a 
recomenda. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal dá o respaldo legal 
para a indicação e nomeação direta pelo chefe do Executivo. 

Art. 37. 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
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prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (grifo nosso)  

  Estamos expondo aqui a interpretação da legislação sobre esta 
possibilidade de escolha. Fica a critério da lei municipal estabelecer se a 
indicação e nomeação do diretor das instituições escolares será feita 
diretamente pelo Prefeito ou por outra forma de escolha ou indicação.  

 

2 -  Concurso interno  

  Como definido no artigo 37, II, da Constituição Federal, a 
investidura em cargo ou emprego público somente pode ser feita após prévia 
aprovação em concurso público. Todavia, quando se trata de concurso interno, 
não há conflito com este dispositivo constitucional, pois o servidor que 
participa do concurso interno já está investido em cargo ou emprego público 
e não haverá alteração alguma em seu cargo ou emprego. 

 

  O concurso interno é apenas uma forma de disputa entre os 
interessados na designação para a função de direção de escola, onde todos os 
que reúnem as condições para as atribuições podem participar e concorrerem 
ao cargo ou função de direção.  

  Nesta modalidade de escolha por concurso interno podem ser 
incluídos dispositivos ou condições que atendam à exigência de prévia 
avaliação de mérito e desempenho.  

 

3 – Eleição direta ou consulta à comunidade escolar 

  Esta é a modalidade de escolha indicada pela legislação aplicável 
à direção de escola, pois atende ao princípio da gestão democrática do ensino 
público.  

  Em 2009, o Conselho Nacional de Educação, em sua Resolução nº 
2, de 28 de maio de 2009, que dispõe sobre as diretrizes gerais sobre os 
planos de carreira do magistério público, já indicava esta modalidade: 

X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão 
democrática do sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando 
regras claras para a designação, nomeação e exoneração do diretor 
da escola dentre os ocupantes de cargos efetivos da carreira docente, 
preferencialmente com a participação da comunidade escolar no 
processo de escolha de seu diretor.  



 

Rua Voluntários da Pátria nº 400, 4º andar – Sala 402 – Edifício Wawel  
80.020-010 – Centro – Curitiba – Paraná – Fone (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br – site: www.ciedepar.com.br 
 

   O Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014 – já indicava 
em sua Meta 19 – Estratégia 19.1, a escolha do diretor por consulta à 
comunidade, como um dos critérios para o princípio da gestão democrática no 
ensino público: 

19.1 priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na 
área de educação para os entes federados que tenham aprovado 
legislação específica que regulamenta a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 
conjuntamente, para a nomeação de diretores ou diretoras de escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 
da comunidade escolar.      

  É possível que o próprio Plano Municipal de Educação contenha 
dispositivo determinando ou indicando a escolha do diretor de suas escolas na 
forma de consulta à comunidade.  

                 A lei do novo Fundeb – Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020  

também indica (mas, não obriga) a escolha ou indicação para a função de 
diretor de escola mediante consulta à comunidade escolar, conforme dispõe o 
artigo 14, inciso I: 

I – provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com 
critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha 
realizada com a participação da comunidade escolar dentre os 
candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e 
desempenho.   

   

V -  DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO E DESEMPENHO  

  Como se pode notar, a lei do novo Fundeb não inovou ao exigir a 
prévia avaliação de mérito e desempenho para o exercício do cargo ou função 
de direção escolar, pois o Plano Nacional de Educação já assim o indicava. 
Todavia, a determinação em artigo de lei federal dá força, legalidade e 
exigência para esta avaliação.  

  Nada existe ainda que normatize de que forma deve ser efetuada 
esta avaliação de mérito e desempenho. O que fica claro no texto da lei é que 
a exigência de prévia avaliação de mérito e desempenho independe da forma 
de indicação, designação ou escolha. 

  No caso de nomeação por aprovação em concurso público de cargo 
de diretor criado por lei, difícil é exigir estas condições como critério para a 
inscrição ou nomeação após aprovação em concurso. A sugestão é que a 
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avaliação de mérito e desempenho seja feita durante o estágio probatório, 
exonerando-o do cargo se não tiver avaliação de desempenho mínima exigida. 

  Na forma de concurso interno ou de consulta à comunidade pode 
ser exigida a avaliação de mérito e desempenho como condição para participar 
do concurso ou da candidatura na consulta à comunidade escolar. 

  No entanto, a expectativa dos gestores é como interpretar e 
concretizar esta avaliação de mérito e desempenho que já existe desde o ano 
de 2014 no Plano Nacional de Educação. 

  Inicialmente é importante conceituar os termos “mérito” e 
“desempenho”. Segundo Aurelio Buarque de Holanda: 

MÉRITO: Merecimento 

Merecimento: qualidade de quem merece; mérito 

Merecer:  1. Ser digno de; 2. Ter direito a; 3. Estar em condições de obter ou de receber; 

DESEMPENHO: Ato ou efeito de desempenhar; Atuação; Comportamento;  

  Com fundamento nos conceitos de mérito e desempenho é 
possível esquematizar uma forma de avaliar estes dois conceitos que se 
integram, se harmonizam. 

  

                  Assim, a avaliação do mérito poderá ser concretizada:  

 pela participação obrigatória de um curso sobre gestão escolar; 
 

 pela análise e pontuação de cursos de graduação ou de pós-graduação 
na área de gestão, de cursos de capacitação e de experiência em 
administração, mediante um instrumento especifico; 
 

 pela realização de uma prova sobre gestão escolar. 

                 Importante ressaltar a exigência legal da habilitação dos 
candidatos, isto é, a formação em Pedagogia ou outra licenciatura acrescida 
de pós-graduação na área de atuação. 

   Poderão ser incluídos critérios de exclusão da participação na 
escolha, tais como: 

a) a condenação em infração, ainda que com pena de advertência; 
 

b) o número de faltas injustificadas nos últimos 3 ou mais anos; 
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c) a quantidade de dias de afastamentos por licenças nos últimos anos; 
 

d) outras a critério do Município. 

  Em relação ao desempenho, sua avaliação poderá ser 
concretizada simplesmente pelas notas ou percentuais obtidos nas 5 últimas 
avaliações de desempenho realizadas para progressão na carreira, 
estabelecendo na regulamentação uma média mínima das notas ou 
percentuais obtidos nestas avaliações, e/ou, excluindo o candidato se obteve 
em uma ou mais avaliações nota ou percentual baixo. 

   Estes critérios para avaliação de mérito e desempenho deverão 
estar definidas no regulamento da escolha de direção (lei ou decreto).  

 

VI  -  CONSULTA À COMUNIDADE ESCOLAR 

  Uma das formas mais comuns e que atende ao princípio da gestão 
democrática do ensino público é o processo de escolha do(a) diretor(a)  da 
instituição de ensino (escola de ensino fundamental e centros municipais de 
educação infantil) mediante  consulta à comunidade escolar. 

 

1 – Quem são os eleitores  

  Primeiramente cabe diferenciar “comunidade escolar” de 
“comunidade local”. Na expressão comunidade escolar são incluídos os 
profissionais do magistério, os servidores técnico-administrativos, os alunos e 
pais de alunos.  Na comunidade local, além de todos os integrantes da 
comunidade escolar, são incluídos também representantes de grupos ou 
entidades da região ou local onde se situa a escola. A legislação opta pela 
participação na consulta somente a comunidade escolar no processo de 
escolha da direção, o que realmente é mais coerente. 

   Há municípios que optaram por incluir apenas os profissionais do 
magistério e os servidores técnico-administrativos no processo de eleição.  
Não é ilegal, mas discutível, porque é como se fosse uma “meia gestão 
democrática”.  

  Assim, o mais indicado é que os eleitores sejam:  

 Os profissionais do magistério em exercício na escola e que 
desenvolvem funções de docência ou de suporte pedagógico.  
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 Os servidores técnico-administrativos em exercício na escola, inclusive 
os profissionais de nível superior 
 

 Os alunos maiores de 16 anos (geralmente alunos do EJA) 
 

 Os pais de alunos (um voto por pai, mesmo que tenha mais de um filho 
matriculado na escola)  

                 A norma regulamentadora deve indicar a condição dos professores 
em licença, os que estão à disposição de outros órgãos ou à disposição da 
APAE.  

 

2 -  Voto universal ou voto paritário proporcional  

  Outra questão que deve ser discutida é a questão do voto. Há duas 
formas de contagem:  

 O voto universal, em que vence o candidato que tiver mais votos entre 
todos os eleitores, obtida pela soma dos votos dos professores, 
servidores, alunos e pais de alunos, sem qualquer distinção entre eles; 
  

 O voto paritário proporcional. Neste caso, o resultado final é obtido por 
uma formula que leva em consideração a proporcionalidade entre o 
número de eleitores – professores e servidores – e o número de eleitores 
– alunos e pais de alunos.   
 

                 Neste segundo caso deve haver duas urnas em cada escola: uma 
para colher os votos dos professores e funcionários e outra para colher os 
votos de alunos e pais de alunos.  

  O resultado final, no voto paritário proporcional, é obtido pela 
seguinte fórmula:  

                    PF(X)  x 100             P(X) x 100             

V(X) =  --------------------   +  -----------------  

                    VVPS                            VVP 

onde:  

V(X)    = total de votos alcançados pelo candidato; 

PF(X)  =  número de votos válidos dos professores e profissionais de apoio escolar; 

P(X)     =  número de votos válidos de alunos e pais de alunos ao candidato; 
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VVPS = número total de eleitores dentre os professores e profissionais de apoio 
escolar; 

VVP  = número total de eleitores entre os alunos e pais de alunos.  

 

3 -  Norma a ser elaborada 

   Se o plano de carreira não faz referência sobre alguns pontos 
básicos definidos para a eleição de diretores, o regulamento da eleição deve 
ser por lei específica. Todavia, se o plano de carreira inclui em seu texto alguns 
critérios básicos para a eleição ou consulta à comunidade (que é o termo mais 
adequado), então o mais indicado é elaborar um Decreto regulamentador da 
consulta à comunidade (conforme sugestão anexa)  

4  -  Duração do mandato e recondução 

  O ideal é que estes critérios estejam definidos no plano de 
carreira. Não há legislação que imponha a duração nem o direito de 
recondução ou não. Esta é uma decisão interna. Regra geral permite-se uma 
única recondução. Todavia, nada impede de não impedir recondução, já que 
quem decide a continuidade é a comunidade escolar através do voto. 

 

5 -  Comissão organizadora  

  Após a publicação da lei ou do decreto deve ser emitida uma 
Portaria designando uma comissão central para coordenar todo o processo de 
consulta à comunidade e determinando como deve ser constituída as 
comissões em cada escola.  

6  - Lista tríplice 

  A eleição direta ou consulta à comunidade escolar na qual são 
levados ao chefe do Poder Executivo o nome dos três mais votados, nesta 
ordem, chamada de lista tríplice, permitindo a ele a escolha de qualquer um, 
deles, embora não ilegal, deve ser completamente abolida.   A uma porque 
geralmente o número e candidatos não ultrapassa o número de 3 por escola. 
A duas porque deturpa o conceito de  “processo democrático” na escolha do 
diretor.   

 

VII  -  REMUNERAÇÃO PELA DIREÇÃO  
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    Questão a ser abordada neste material é a forma de 
remuneração pelo trabalho complexo e de responsabilidade da direção de uma 
escola.  

  Alguns municípios optaram pela remuneração da direção 
independentemente do porte da escola. Outros decidiram que a remuneração 
seria proporcional ao porte da escola.  

  Os critérios de remuneração dependem da forma de vínculo 
institucional entre o profissional do magistério e a administração. 

 

1 -  Remuneração para cargo efetivo de direção  

  Neste caso em que a direção é ocupada por um cargo de diretor 
criada por lei, aberto concurso público e nomeado o profissional para o cargo 
efetivo, a remuneração já é fixada no próprio edital. Deve ser um valor fixo, 
sem gratificação, pois desenvolve atribuições específicas para o cargo em que 
prestou concurso público. Pode ser acrescida de outras vantagens acessórias, 
como o adicional por tempo de serviço, por exemplo. 

 

2 – Remuneração  para o cargo em comissão   

  A remuneração para o profissional do magistério nomeado para o 
cargo em comissão de diretor de escola ou CMEI também já é definida em lei, 
o qual corresponde a um dos símbolos CC.  

  A vantagem deste vínculo é também o pagamento único para 
jornada integral, tenha o professor dois cargos de 20(vinte) horas semanais, 
tenha o professor apenas um cargo de 20 (vinte) horas, pois o cargo em 
comissão exige dedicação exclusiva nas funções estabelecidas para o cargo.  

  

           As vantagens acessórias são calculadas com base no vencimento 
do cargo efetivo, Caso faleça ou se aposente na vigência do cargo em 
comissão, todo o cálculo dos proventos ou da pensão tem por fundamento  a 
remuneração do cargo efetivo e não do cargo em comissão, como determina 
a Constituição Federal.  

3 -  Remuneração para a função de confiança  

  No vínculo de designação para o exercício das funções de direção  
como função de confiança, o profissional permanece  em seu cargo efetivo e 
lhe é concedida uma gratificação pela função.  
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  Neste caso, a remuneração deste profissional requer estudos mais 
aprofundados e com várias possibilidades.  

  Se o profissional possui um cargo de 40(quarenta) horas 
semanais, fica com o cargo à disposição da direção e recebe uma gratificação 
pela função.  

  Se o profissional possui dois cargos de 20(horas), fica com os dois 
cargos à disposição e pode ser fixada uma única gratificação pelo exercício 
das atividades de direção, como também pode receber uma gratificação sobre 
cada cargo, conforme recente decisão do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 

Acórdão nº 3922/2020 

Porém, caso a legislação do Ente não preveja a base de cálculo da 
gratificação pelo desempenho de atividades de direção escolar para a 
hipótese de servidores que acumulem dois cargos de professor com carga 
horária de 20 horas semanais, deve o benefício pecuniário incidir sobre a 
remuneração de ambos os cargos.       

  Entretanto, o problema fica mais complexo quando o professor 
tem apenas um cargo de 20 horas semanais e é designado para exercer como 
função de confiança a direção de uma escola que funciona em período integral. 
O procedimento que geralmente era utilizado de conceder uma jornada 
suplementar de 20 horas semanais, acumulando com uma gratificação pela 
direção não é mais possível, em razão da decisão emanada do Acórdão nº 
3899/17 do Tribunal de Contas do Paraná. 

 

Acórdão nº 3899/2017 

Professor. Carga horária de 20 horas semanais. Inconstitucionalidade da 
dobra definitiva de jornada. Incompatibilidade lógica entre a dobra da 
jornada e o percebimento de gratificação de direção escolar. Possibilidade 
de cumulação do percebimento dos vencimentos do cargo relativo às 20 
horas semanais com a gratificação legal de direção.  

  Diante destes posicionamentos do Tribunal de Contas o Município 
poderá definir a gratificação de direção na forma de função de confiança pelos 
exemplos abaixo: 

a) Professor com dois cargos de 20 horas semanais fica com os dois cargos 
à disposição da direção recebendo seus vencimentos básicos de cada 
um e uma gratificação única de X% (determinar uma base de cálculo), 
ou mesmo um valor em reais;  
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b) Professor com dois cargos de 20 horas semanais fica com os dois cargos 

à disposição da direção recebendo seus vencimentos básicos de cada 
um e uma gratificação de X% sobre o vencimento de cada cargo; 
 

c) Professor com um cargo de 20 horas semanais fica à disposição da 
direção em período integral e recebe seu vencimento base mais uma 
gratificação de 100% (como exemplo) calculada sobre seu vencimento 
básico.    

 

VIII  -  POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO 

  A legislação que normatiza as atividades de direção escolar deve 
definir o período de mandato – 2, 3 ou 4 anos – geralmente. Pode acontecer 
que o profissional ocupando o cargo ou função de direção cometa 
irregularidades ou seja omisso em suas atribuições ou com muita ausência, 
por exemplo. Neste caso, o descontentamento pela atuação do profissional 
leva à possibilidade de sua substituição, mesmo antes de findo o prazo de seu 
mandato. 

  Em casos extremos, como este, existe sim a possibilidade de sua 
exoneração. O Supremo Tribunal Federal já emitiu várias decisões afirmando 
que os cargos em comissão ou as funções de confiança são de livre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo (CF/88, art. 37, II), mesmo que 
a forma de designação tenha sido por consulta à comunidade. 

  Note-se que a própria Resolução CNE 02, de 28/05/2009 já dispõe 
a possibilidade de exoneração do diretor da escola, com regras ou condições 
fixadas no regulamento: 

X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão 
democrática do sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando 
regras claras para a designação, nomeação e exoneração do diretor 
da escola dentre os ocupantes de cargos efetivos da carreira docente, 
preferencialmente com a participação da comunidade escolar no 
processo de escolha de seu diretor. (grifo nosso)  

 

 

  É evidente a cautela que deve ser utilizada em casos extremos 
como este para evitar uma burla à consulta, com fins políticos, exonerando o 
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profissional nomeado para o cargo ou função para colocar uma outra pessoa 
de confiança do Prefeito.  

  Se a escola tiver Conselho Escolar funcionando devidamente, o 
pedido de exoneração pode ser solicitado pelo Conselho.  

  Outra possibilidade é abrir um processo de sindicância para 
analisar e fundamentar qualquer decisão, de continuidade ou de exoneração.  

 

IX - CONCLUSÃO  

  Este trabalho tem por objetivo auxiliar os municípios consorciados 
na regulamentação para a designação de direção de escola, seja uma escola 
de ensino fundamental ou um centro municipal de educação infantil. 

  Houve a intenção de incluir e interpretar a legislação sobre a 
matéria, bem como de sugerir algumas condições em relação às atribuições  
de direção, inclusive em relação à forma de remuneração.   

                 As propostas são sugestões que devem ser analisadas pelos 
municípios, verificando o que pode ser aproveitado e adaptado às condições 
e interesses do município e da rede de ensino.  

 

X - ANEXOS  

  Estão incluídos neste trabalho duas propostas de regulamento de  
consulta à comunidade escolar para a escolha e indicação de direção de 
instituição de ensino. A primeira, pelo voto universal, e a segunda proposta, 
pelo voto paritário proporcional. 

  A forma é por Decreto, tomando por base de que a lei do plano já 
definiu as condições básicas e remeteu a sua regulamentação por decreto.  

  Todavia, se não houver no plano a indicação de regulamento para 
a consulta à comunidade, as propostas podem ser constituídas na forma de 
lei.  

  Estas duas propostas são sugestões que o Município deve analisar, 
alterar ou completar com mais detalhamentos, se assim o desejar. São apenas 
sugestões para auxiliar a emissão da regulamentação sobre a consulta à 
comunidade. 

     Prof. Dr. Jose Dorival Perez 
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PRFEITURA MUNICIPAL DE 
.............. 

 

DECRETO Nº .........../2021 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a eleição (consulta à 
comunidade) dos diretores das escolas municipais de 
ensino fundamental (e centros municipais de 
educação infantil)  

 

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ...................., ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO A 
NECESSIDADE DE REGULAMENTAR AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES PARA 
OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ( E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL), 
CONFORME DETERMINA A LEI Nº .....................,    

 

DECRETA:  
 

Art. 1º  A administração do estabelecimento de ensino será exercida pelo Diretor  
em consonância com as deliberações do Conselho Escolar e da Associação de Pais e 
Professores, respeitadas as disposições legais.  

Art. 2º  Os diretores das escolas de ensino fundamental ( e centros municipais de 
educação infantil) serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo após indicação da 
comunidade escolar de cada estabelecimento de ensino, mediante votação direta e 
secreta.  

Art. 3º Nas unidades escolares com menos de 100(cem) alunos ou que não 
possuam pelo menos três professores que atendam as exigências contidas no artigo 
seguinte, o Diretor será indicado diretamente pelo Chefe do Poder Executivo. 

 Art. 4º São elegíveis os ocupantes do cargo de Professor que satisfizerem as 
seguintes condições: 

 I – habilitados em Pedagogia ou portadores de outra licenciatura plena acrescida 
de curso de pós-graduação na área de atuação; 
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 II -  terem cumprido o estágio probatório; 

 III - estar em exercício na escola pretendida no último ano, contado 
retroativamente da data deste Decreto.   

 IV  - ter sido considerado apto após a prévia avaliação de mérito e desempenho, 
conforme norma especifica  

 Parágrafo único. O inciso III deste artigo não se aplica nos estabelecimentos que 
iniciaram seu funcionamento a menos de um ano.   

 Art. 5º  Além das exigências estabelecidas no artigo anterior, o candidato deverá 
juntar, no ato da inscrição,  um plano de trabalho administrativo e pedagógico para os 
4(quatro) anos de mandato. 

             Art. 6º  Os interessados em participar da eleição, atendidas as condições dos 
artigos 4º e 5º, deverão requerer sua candidatura mediante protocolo da Secretaria de 
Educação (Departamento de Educação), até 15(quinze) dias antes da data da eleição. 

Art. 7º A comunidade escolar, que compõe o colégio eleitoral, compreende: 

I -  profissionais do magistério em efetivo exercício na escola, inclusive o Diretor, 
mesmo se candidato; 

II -   servidores de apoio escolar em exercício na escola; 

III -   alunos maiores de dezesseis anos ou emancipados; 

IV -  pais ou responsáveis por alunos menores de dezesseis anos.   

Parágrafo único. Havendo mais de um filho na mesma escola, o voto do pai, mãe 
ou responsável é único para todos os filhos. 

Art. 8º  A eleição será realizada no dia .............., com início às 8:00 horas e 
encerramento às 19:00 horas, salvo nos estabelecimentos de ensino que tenham turmas 
de educação de jovens e adultos, cujo encerramento será às 20:00 horas.  

Art. 9º Os trabalhos de votação, em cada estabelecimento de ensino, serão 
realizados por uma Comissão Especial composta por 3(três) membros, a saber: 

I -  um representante dos professores na função de docência ou de suporte 
pedagógico à docência; 

II – um representante dos servidores; 

III – um representante dos pais dos alunos. 

§ 1º  Cada candidato poderá indicar um representante para acompanhar os 
trabalhos de votação e apuração dos votos. 

§ 2º  Não poderão compor a Comissão o Diretor da Escola e os candidatos à 
Direção.  

§ 3º Os membros da Comissão serão indicados através de Assembléia a ser 
realizada no estabelecimento, convocada pelo pela direção especificamente para esse fim. 
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Art. 10. O processo eleitoral será coordenado por uma Comissão Central Eleitoral, 
composta de 3(três) membros indicados pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, 
com o objetivo de opinar sobre o deferimento ou indeferimento da inscrição, coordenar e 
fiscalizar os trabalhos de votação, bem, como emitir parecer sobre a interposição de 
eventuais recursos. 

 

Art. 11.  A eleição será realizada mediante cédula única, impressa e rubricada pela 
Comissão Especial. 

Parágrafo único. Cada local de votação terá uma mesa receptora que 
disponibilizará duas urnas para o recebimento de votos, sendo uma urna para os votos 
dos professores e servidores da escola e outra para os votos dos pais de alunos, ou 
responsáveis.  

Art. 12.  A eleição será em escrutínio secreto e deverá ser observado o quorum 
mínimo de 30%(trinta por cento) dos eleitores.  

§ 1º  Será considerado vencedor o candidato que obtiver o maior número de votos 
válidos. 

§ 2º Serão considerados inválidos os votos brancos e nulos, exceto em candidatura 
única, quando serão computados como válidos os votos em branco, exclusivamente para 
efeito de quorum.  

§ 3º  Em caso de empate no número de votos, será eleito o candidato que obtiver 
maior número de votos atribuídos pelos professores e servidores da escola. 

§ 4º Nos estabelecimentos em que não houver o quorum mínimo de 30%(trinta 
por cento) ou onde o candidato único obtiver resultado inferior ao número de votos nulos 
e brancos, será realizada nova eleição no prazo máximo de 15(quinze) dias contados da 
data da eleição. 

§ 5º Caberá à Comissão Especial fazer a apuração dos votos e lavrar ata do 
resultado e encaminhá-la à Comissão Central Eleitoral. 

Art. 13. Do resultado apurado caberá recurso dirigido à Secretaria Municipal de 
Educação, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, cuja decisão por este órgão dependerá 
parecer prévio da Comissão Central Eleitoral. 

Parágrafo único. O candidato que pretender interpor recurso do resultado, 
deverá impugná-lo verbalmente, logo após a declaração do resultado, condição em que a 
Comissão Eleitoral deverá devolver os votos nas urnas e lacrá-las.  

Art. 14. O mandato do Diretor é de 4(quatro) anos, iniciando-se no primeiro dia 
útil de ............ e encerrando-se em 31 de dezembro de ..............  

 Art. 15.   São atribuições  do Diretor, além de outras constantes no plano de 
carreira do magistério municipal e no Estatuto dos Servidores Municipais:  

             I -  cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 
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II - responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse; 
 
III - coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Projeto Político-

Pedagógico da escola, construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Escolar; 
 

IV - coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais da 
educação; 
 

V - implementar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, em 
observância às Diretrizes Curriculares Nacionais e as diretrizes curriculares aprovadas 
pela rede municipal de  ensino; 
 

VI - coordenar a elaboração do Plano de Ação do estabelecimento de ensino e 
submetê-lo à aprovação do Conselho Escolar; 

 
VII - convocar e presidir as reuniões do Conselho Escolar, dando encaminhamento 

às decisões tomadas coletivamente; 
 
VIII - elaborar os planos de aplicação financeira sob sua responsabilidade, 

consultando o Conselho Escolar e colocando-os em edital público; 
 
IX - prestar contas dos recursos recebidos, submetendo-os à aprovação do 

Conselho Escolar; 
 
X -  coordenar a construção coletiva do Regimento Escolar, em consonância com a 

legislação em vigor, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e, após, encaminhá-
lo ao Núcleo Regional de Educação para a devida aprovação; 

 
XI – garantir o fluxo de informações no estabelecimento de ensino e deste com os 

órgãos da administração estadual e municipal; 
 
XII -  encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações no 

ambiente escolar, quando necessárias; 
 

XIII -  deferir os requerimentos de matrícula; 
 
XIV -  elaborar o calendário escolar, juntamente com a equipe pedagógica,  de 

acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Educação, submetê-lo à apreciação 
do Conselho Escolar e encaminhá-lo ao Núcleo Regional de Educação para homologação; 

 
XV - acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica, o trabalho docente e o 

cumprimento das reposições de dias letivos, carga horária e de conteúdo aos discentes; 
 
XVI - assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas-atividade 

estabelecidos; 
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XVII -  promover grupos de trabalho e estudos ou comissões encarregadas de 
estudar e propor alternativas para atender aos problemas de natureza pedagógico-
administrativa no âmbito escolar; 

 
XVIII - participar e analisar a elaboração dos Regulamentos Internos e encaminhá-

los ao Conselho Escolar para aprovação; 
 
XIX -  supervisionar o preparo da merenda escolar, quanto ao cumprimento das 

normas estabelecidas na legislação vigente relativamente a exigências sanitárias e 
padrões de qualidade nutricional; 

 
XX -  definir horário e escalas de trabalho da equipe técnico-administrativa e 

equipe auxiliar operacional; 
 
XXI -  articular processos de integração da escola com a comunidade; 
 
XXII -  solicitar à Secretaria Municipal da Educação suprimento e cancelamento 

de demanda de funcionários e professores do estabelecimento;  
 
XXIII - participar com a equipe pedagógica da análise e definição de projetos a 

serem inseridos no Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino, 
juntamente com a comunidade escolar; 

 
XXIV -  cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância 

sanitária e epidemiológica; 
 
XXV - disponibilizar espaço físico adequado quando da oferta de Serviços e Apoios 

Pedagógicos Especializados, nas diferentes áreas da Educação Especial; 
 
XXVI -  assegurar a realização do processo de avaliação institucional do 

estabelecimento de ensino; 
 
XXVII -  zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 

funcionários e famílias; 
 
XXIII -  manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
 
XXIX -  assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implantados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC – FNDE; 
 
XXX -  cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar e nas normas e 

determinações da Secretaria Municipal de Educação.. 
 

Art. 16.  Havendo denúncia fundamentada de irregularidades no exercício do 
mandato do Diretor, insubordinação às normas e deliberações emanadas da Secretaria 
Municipal de Educação,  em caso de inépcia ou desídia em suas funções, será instaurado 
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processo de sindicância, podendo, durante as investigações, afastar preventivamente o 
Diretor por período de até 90(noventa) dias.   

Art. 17. Em caso de renúncia ou destituição do Diretor, mediante processo 
administrativo, caberá ao Chefe do Poder Executivo nomear outro profissional do 
magistério para completar o mandato. 

 Art. 18.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pela Comissão Central 
Eleitoral. 

 Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ......... 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

 

DECRETO Nº .........../2021 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a eleição dos diretores das 
unidades de ensino da rede municipal de ...................  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE .............., ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULAMENTAR 
AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES PARA OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL), 
CONFORME DETERMINA A LEI COMPLEMENTAR Nº ...................................    

 

DECRETA:  
 

Art. 1º A administração de estabelecimento de ensino fundamental e centro 
municipal de educação infantil será exercida pelo Diretor, em consonância com as 
deliberações do Conselho Escolar e da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, 
respeitadas as disposições legais.  
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Art. 2º  Os diretores das escolas de ensino fundamental e centros municipais de 
educação infantil serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo após indicação da 
comunidade escolar de cada estabelecimento de ensino, mediante votação direta e 
secreta.  

 Art. 3º  São elegíveis os ocupantes do cargo de Professor e Professor de Educação 
Infantil  que satisfizerem todas as condições estabelecidas na Lei nº ...... e, em especial: 

 I – sejam habilitados em Pedagogia ou portadores de outra licenciatura plena, 
acrescida de curso de pós-graduação na área de atuação; 

 II -  terem cumprido o estágio probatório; 

 III - estar em exercício na escola pretendida no último ano, contado 
retroativamente da data deste Decreto; 

 IV  - ter sido considerado apto após a prévia avaliação de mérito e desempenho, 
conforme norma especifica.  

 Parágrafo único. O inciso III deste artigo não se aplica nos estabelecimentos que 
iniciaram seu funcionamento a menos de um ano.  

 § 1º  No ato de inscrição o candidato deverá apresentar  um plano de trabalho das 
ações administrativas e pedagógicas a serem executadas para os quatro anos de mandato, 
cuja análise e avaliação será efetuada pela Comissão Central Eleitoral. 

 § 2º É condição indispensável para o deferimento da inscrição a participação 
integral do candidato no curso de gestão oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

             Art. 4º Os interessados em participar da eleição, atendidas as condições do artigo 
anterior, deverão requerer sua candidatura mediante protocolo da Secretaria de 
Educação, até 20(vinte) dias antes da data da eleição. 

Art. 5º A eleição será realizada no dia ..............,  

Art. 6º Os trabalhos de votação, em cada estabelecimento de ensino, serão 
realizados por uma Comissão Eleitoral composta por 3(três) membros, a saber: 

I -  um representante dos professores na função de docência ou de suporte 
pedagógico à docência; 

II – um representante dos servidores; 

III – um representante dos pais dos alunos, preferencialmente integrante do 
Conselho Escolar. 

§ 1º Cada candidato poderá indicar um representante para acompanhar os 
trabalhos de votação e apuração dos votos. 

§ 2º  Não poderão compor a Comissão Eleitoral o Diretor da Escola e os candidatos 
à Direção.  
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§ 3º Os membros da Comissão Eleitoral serão eleitos através de Assembléia a ser 
realizada no estabelecimento, convocada pela direção especificamente para esse fim. 

Art. 7º A comunidade escolar, que compõe o colégio eleitoral, compreende: 

I –  o Diretor da escola, mesmo na condição de candidato ao cargo;   

II -  profissionais do magistério em efetivo exercício na escola pelo prazo mínimo 
de seis meses; 

III  - os membros da equipe pedagógica em exercício no estabelecimento; 

IV -   servidores de apoio escolar em exercício na escola; 

V -   alunos maiores de 16(dezesseis) anos ou emancipados; 

VI -  pais ou responsáveis por alunos menores de dezesseis anos.   

§ 1º Para cada aluno menor de 16(dezesseis) anos o pai, a mãe ou responsável terá 
direito a um voto. 

§ 2º  Havendo mais de um aluno matriculado da mesma família, poderá haver 
mais de um voto, desde que por pessoas distintas da família e maiores de 16(dezesseis) 
anos. 

§ 3º  O aluno com mais de trinta dias consecutivos de faltas anteriores à data de 
eleição, considerado desistente, não deverá figurar como eleitor. 

§ 4º A Comissão Eleitoral deverá providenciar com antecedência a listagem dos 
eleitores aptos a votarem e, no caso de aluno menor, a indicação do seu representante 
para o voto.  

§ 5º  Os pais ou responsáveis de alunos aptos a votarem deverão apresentar 
documento de identificação, que poderá ser dispensado se for pessoa de notório 
conhecimento da comunidade escolar, sendo vedado o voto por procuração.   

§ 6º  O profissional do magistério e os profissionais  de apoio escolar afastados de 
suas funções por motivo de saúde, em licença prêmio ou licença sem vencimentos, por 
mais de 6(seis) meses, estão impedidos de votarem. 

§ 7 º O profissional contratado por prazo determinado está apto a votar desde que 
contratado e em exercício na instituição há mais de 6(seis) meses. 

Art. 8º A eleição será realizada mediante cédula única, impressa e rubricada pela 
Comissão Especial, observado o seguinte procedimento: 

I -  cada local de votação terá uma mesa receptora que conterá duas urnas de votos; 

II – uma urna deverá conter os votos dos profissionais do magistério e dos 
profissionais de apoio escolar e a outra os votos dos alunos maiores de dezesseis anos e 
dos pais dos alunos menores de dezesseis anos; 

III -  preferentemente, as cédulas deverão ser confeccionadas em cores distintas;  



 

Rua Voluntários da Pátria nº 400, 4º andar – Sala 402 – Edifício Wawel  
80.020-010 – Centro – Curitiba – Paraná – Fone (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br – site: www.ciedepar.com.br 
 

IV – a Comissão Eleitoral deverá providenciar local para garantir o sigilo na 
anotação da cédula.  

V –  a Comissão Eleitoral poderá solicitar a participação de um profissional de 
apoio ou profissional do magistério para colaborar no processo eleitoral, caso haja 
necessidade. 

Art. 9º  O processo de eleição terá início às 7:30 horas encerrando-se às 19:00 
horas,  salvo nos estabelecimentos que funcionem turmas de educação de jovens e 
adultos, cujo encerramento será às 20:00 horas. 

Art. 10.  A eleição será em escrutínio secreto e deverá ser observado o quorum 
mínimo de 30%(trinta por cento) dos eleitores, considerando-se para efeito de quorum a 
soma dos votos válidos, brancos e nulos.  

Art. 11.  A apuração dos votos e classificação dos candidatos será feita de forma 
paritária proporcional entre os votos dos profissionais do magistério e profissionais de 
apoio escolar e os votos dos alunos maiores de 16(dezesseis) anos ou de seus pais se 
menores de 16(dezesseis) anos, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

                PF(X)  x 100             P(X) x 100             

V(X) =  --------------------   +  -----------------  

                    VVPS                      VVP 

onde:  

V(X)    = total de votos alcançados pelo candidato; 

PF(X)  =  número de votos válidos dos professores e profissionais de apoio escolar; 

P(X)     =  número de votos válidos de alunos e pais de alunos ao candidato; 

VVPS = número total de eleitores dentre os professores e profissionais de apoio 
escolar; 

VVP  = número total de eleitores entre os alunos e pais de alunos.  

§ 1º  Será considerado vencedor o candidato que obtiver o maior índice após 
aplicação da fórmula prevista neste artigo. 

§ 2º  Se a soma dos votos brancos e nulos for superior ao número de votos válidos 
dados ao candidato,  a eleição será invalidada. 

§ 3º  Em caso de empate no número de votos, será eleito o candidato que obtiver 
maior número de votos atribuídos pelos professores e servidores da escola. 

§ 4º  Encerrada a votação, a Comissão Eleitoral de cada estabelecimento fará a 
apuração dos votos e lavrará ata do resultado, encaminhando-a à Comissão Central 
Eleitoral.  
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§ 5º Os votos deverão ser devolvidos em cada urna, as quais deverão permanecer 
lacradas até o prazo final da interposição de eventual recurso.  

Art. 12.  Nos estabelecimentos em que não houver o quorum mínimo de 
30%(trinta por cento) ou onde o candidato único  ou vencedor obtiver número de votos 
válidos inferior ao número de votos brancos e nulos, será convocada e  realizada nova 
eleição no primeiro dia letivo do ano seguinte. 

Art. 13. A eleição será coordenada por uma Comissão Central Eleitoral, composta 
de 3(três) membros indicados pela Secretária Municipal de Educação, com o objetivo de 
opinar sobre o deferimento ou indeferimento da inscrição do candidato, coordenar e 
fiscalizar os trabalhos de votação, bem como emitir parecer sobre a interposição de 
eventuais recursos. 

Art. 14. Do resultado apurado caberá recurso dirigido à Secretaria Municipal de 
Educação, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, cuja decisão por este órgão dependerá 
parecer prévio da Comissão Central Eleitoral. 

Art. 15. O mandato do Diretor é de 4(quatro) anos, iniciando-se no primeiro dia 
útil de ............... e encerrando-se em 31 de dezembro de .............. 

Art. 16. Em caso de renúncia ou destituição do Diretor, mediante processo 
administrativo, caberá ao Chefe do Poder Executivo nomear outro profissional do 
magistério para completar o mandato. 

 Art. 17.  Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos pela Comissão Central 
Eleitoral. 

 Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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CONVOCAÇÃO   
 

 

ELEIÇÃO DE DIRETORES DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

  A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições 
legais e em atendimento ao que determinam a Lei nº ..................e o Decreto 

nº ....../, CONVOCA a comunidade escolar dos centros municipais de 
educação infantil e escolas de  ensino fundamental,  constituída pelos 
professores, equipe pedagógica, profissionais de apoio escolar, alunos 
matriculados com mais de 16 anos e pais dos alunos menores de 16 anos, 
para a eleição de Direção da unidade escolar,  a ser realizada no dia 
.......................  

 

  Os profissionais do magistério interessados na participação da 
eleição e que atendem às exigências previstas nas normas para a eleição,  
deverão fazer sua inscrição junto à Secretaria Municipal da Educação, até às 
17:00 horas do dia ....................... 

  

 

   ....................................., .... 

 

                                Secretária Municipal da Educação  
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