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Processo Eleitoral – 2019 
COLÉGIO ELEITORAL 

Colégio Eleitoral 
a) Segmentos: 
a.1) Docentes: todos os docentes contratados pelo CEETEPS, em exercício na unidade de ensino. 
a.2) Servidores: todos os funcionários técnicos e administrativos e auxiliares de docente, contratados pelo CEETEPS, 
em exercício na unidade de ensino. 
a.3) Alunos: todos os alunos regularmente matriculados. 
 
b) Listas dos eleitores: 
O Presidente da Comissão deve solicitar à Diretoria de Serviço Administrativo da Etec a relação de docentes, 
auxiliares de docente e de funcionários técnicos e administrativos, por segmento, em ordem alfabética e com 
número de ordem: número de ordem – nome – assinatura. 
O Presidente deve, também, solicitar à Diretoria de Serviço Acadêmica a lista dos alunos matriculados por ciclo 
módulo/série, classe e período, de preferência em ordem alfabética. 
Obs. Alunos matriculados em dois cursos votam uma única vez na mesma escola, portanto, devem constar uma 
única vez da lista de presença dos eleitores. 
 
 
c) Situações específicas: 
Diretor 
1. O Diretor ou Diretor pró-tempore vota no segmento Docente. 
 
Professor 
1. O professor que estiver em exercício em mais de uma unidade de ensino, vota uma vez em cada Etec em que 
estiver trabalhando. 
2. O professor afastado para exercer mandato como dirigente de classe, desde que obtido o afastamento nos 
termos da lei complementar nº 343/84, para exercer mandato como presidente secretário-geral ou tesoureiro da 
entidade de classe, pode votar no seu respectivo segmento. 
3. O professor que estiver em licença-gestante ou em férias regulamentares, pode votar no seu segmento. 
4. O professor afastado com prejuízo de vencimentos, não pode votar. 
5. O professor afastado sem prejuízo de vencimentos, para prestar serviço junto à Administração Central, ou outros 
órgãos públicos, não pode votar. 
6. O professor que estiver em licença-saúde não pode votar. 
7. O professor contratado pelo CEETEPS que leciona nas classes descentralizadas do CEETEPS; pode votar no seu 
segmento. 
 

Servidor (Funcionário técnico administrativo e auxiliar de docente) 
1. O servidor que estiver em licença-gestante ou em férias regulamentares, pode votar. 
2. O servidor, admitido através de concurso público em uma unidade de ensino, mas, com exercício em outra 
unidade de ensino, pode votar na unidade em que estiver em exercício. 
3. O servidor que estiver em licença-saúde não pode votar. 
4. O servidor técnico e administrativo, que também exerce função de professor em outra unidade de ensino, pode 
votar nas duas unidades de ensino, respeitado o segmento no qual estiver em exercício. 
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5. O servidor técnico e administrativo, que também exerce a função de professor na mesma unidade de ensino, 
pode votar somente no segmento de servidor. 
6. O servidor que é aluno da mesma unidade de ensino pode votar somente no segmento de servidor. 
7. O servidor que é aluno de outra unidade de ensino pode votar no segmento servidor na Etec onde é funcionário 
e no segmento aluno, na Etec que é aluno. 
8. Não pode votar o servidor técnico-administrativo/auxiliar de docente afastado com prejuízo de vencimentos. 
9. Não votam os servidores de Secretarias de Estado e de Prefeituras Municipais e funcionários das prestadoras de 
Serviço, das Cooperativas e das APMs, prestando serviços na unidade de ensino (votam apenas servidores 
contratados pelo CEETEPS, conforme previsto no artigo 12, da deliberação CEETEPS 1, de 11/01/2000, publicada em 
12/01/2000). 
 
Aluno 
1. O aluno das classes descentralizadas, pode votar. 
2. Estagiário e aluno da mesma unidade de ensino somente pode votar como aluno. 
3. Estagiário numa unidade e aluno em outra unidade somente pode votar na unidade onde ele é aluno. 
 

 
 
 

 
Saiba mais em: www.etecpinhal.com.br (banner Eleição para Diretor 2019). 

 
 

 
Espírito Santo do Pinhal 16 de abril de 2019 

Comissão Eleitoral da Etec Dr. Carolino da Motta e Silva 
 
 

Claudio Henrique Mabelini Medeiros José Aparecido Sartori Lucas Nogues 
Presidente  Membro       Membro 
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