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Processo Eleitoral – 2019 
VOTAÇÃO/ APURAÇÃO 

Eleição 
A eleição, para todos os segmentos, será realizada no dia 28 de maio de 2019. 
A Comissão Eleitoral, em escolas de grande número de eleitores, “poderá solicitar autorização à superintendência 
para que a eleição possa ser realizada em 2 (dias)” – Deliberação CEETEPS nº 01/2000, Artigo 15, § 1º. Neste caso, 
as eleições serão realizadas nos dias 28 e 29 de maio de 2019. 
O horário das eleições deve ser estabelecido pela Comissão Eleitoral, devendo “abranger todos os períodos de 
funcionamento da unidade de ensino” - Deliberação CEETEPS nº 01/2000, Artigo 15, § 2º. 
Recomendamos que o início seja a partir das 9 horas e que o encerramento não ultrapasse às 21 horas. 
As cédulas oficiais (anexo IV) serão impressas na unidade escolar. Todas as cédulas devem ser rubricadas por um 
dos membros da Comissão Eleitoral. As cédulas deverão ser guardadas na unidade escolar pelo período de 6 (seis) 
meses. 
Os nomes civis dos candidatos deverão ser dispostos na cédula em ordem alfabética. Os homônimos devem de 
alguma forma, ser claramente diferenciados.  
 
No dia da eleição não será permitida: 
a) qualquer manifestação que caracterize propaganda dos candidatos, no recinto da unidade escolar; 
b) boca de urna. 
Os candidatos poderão indicar, de comum acordo, até 3 fiscais para acompanhar a votação na Etec sede e mais 1 
fiscal para acompanhar a votação em cada Classe Descentralizada. Os fiscais deverão ser previamente credenciados 
pela Comissão Eleitoral - Deliberação CEETEPS nº 01/2000, Artigo 23. 
O presidente da Comissão poderá convocar funcionários e professores para auxiliar no processo de eleição, ouvido 
o Diretor da Unidade. 
Deverá haver uma urna para cada segmento. A Comissão Eleitoral deverá assegurar para que os votos dos eleitores 
sejam depositados nas urnas dos seus respectivos segmentos. 
No horário de votação, solicitamos especial atenção para que não ocorram casos de eleitores assinarem a lista de 
presença e não depositarem o voto na urna e vice-versa. 
 
 
IX - Apuração 
- No mesmo dia após a eleição ou no dia seguinte. 
- Afixar com antecedência, em local visível o dia e horário da apuração. 
- Escolher uma sala ampla que acomode à comunidade, sem perturbar a contagem dos votos. 
- A Comissão poderá convocar docentes, auxiliares de docentes e funcionários técnicos e administrativos para 
procederem a contagem dos votos por segmentos. 
- Para lavrar ata de Apuração, pode-se convocar docentes, auxiliares de docentes e funcionários técnicos e 
administrativos. A ata deve ser elaborada no decorrer da apuração. 
- Quando a apuração ocorrer no dia seguinte à eleição, a Comissão Eleitoral deverá lacrar as urnas e o armário onde 
forem guardadas. 
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Todo o conteúdo sobre o processo está disponível 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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