
O que você precisa saber!?
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ELEIÇÃO PARA DIRETOR 

DA ETEC DR. CAROLINO 

DA MOTTA E SILVA



LINHA DO TEMPO



CRONOGRAMA



COLÉGIO ELEITORAL

Quem pode e não pode votar?

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.



CAMPANHA ELEITORAL

O que pode e o que não pode ser feito durante a campanha!

PERÍODO DE CAMPANHA: 

de 20 a 24/5/2019.

• Não será permitida a propaganda, sob qualquer pretexto, fora do período de 

campanha.

• Não será permitida a colocação de faixas. 

• Não serão permitidos comícios, discussões, debates e ofensas aos e entre 

candidatos.



CAMPANHA ELEITORAL

O que pode e o que não pode ser feito durante a campanha!

• Na divulgação do currículo e propostas de trabalho dos candidatos: 

• Garantir igual acesso e tempo para todos os candidatos em local próprio, para 

professores, funcionários e alunos; 

• Propiciar encontro dos candidatos inscritos com todos os segmentos do 

Colégio Eleitoral, de forma a garantir o mesmo período de tempo para se 

comunicarem com os respectivos eleitores, nos diversos períodos de 

funcionamento da escola. 



CAMPANHA ELEITORAL

O que pode e o que não pode ser feito durante a campanha!

• Na divulgação do currículo e propostas de trabalho dos candidatos: 

• A distribuição de brindes durante todo o processo eleitoral não será 

permitida, em função da influência implícita neste ato, podendo acarretar a 

exclusão do processo. 

• Os murais eleitorais devem ser utilizados para divulgação de conteúdo 

exclusivo da campanha. 

• Não será permitida a exposição de conteúdos fora dos locais estabelecidos. 

• Será permitido exposição de conteúdo eletrônico cujo link seja previamente 

informado à comissão eleitoral. Atualização: Em acordo com os candidatos não 

será permitido utilização de link externo.



CAMPANHA ELEITORAL



CAMPANHA ELEITORAL

O que pode e o que não pode ser feito durante a campanha!

• A Campanha Eleitoral é ato exclusivo do candidato, portanto, se 

realizada por

servidores dos demais segmentos será passível de aplicação dos 

procedimentos

disciplinares cabíveis regulados pela Deliberação CEETEPS nº 11/2015, 

especificamente

se realizada durante as atividades laborativas.

• CAMPANHA ELEITORAL DEVERÁ SER FEITA SOMENTE 

PELO CANDIDATO E SOMENTE NA SEMANA DE 

CAMPANHA – 20/05 a 24/05.



CAMPANHA ELEITORAL

Agenda de Palestras

PALESTRAS ETEC2 – EXTENSÃO CARDEAL LEME

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX

19:10 – 19:50

(alunos)

Paulo R. 

Latarini

Kátia Vargas 

Abrucese

Carlos José 

Gomes

- -

20:00 – 20:40

(alunos)

Amanda 

Fernandes

Paula Rocha 

dos Reis

- - -

20:40 – 21:15

(professores)

Carlos José 

Gomes

Amanda 

Fernandes

Paula Rocha 

dos Reis

Kátia Vargas 

Abrucese

Paulo R. 

Latarini



CAMPANHA ELEITORAL

Agenda de Palestras

PALESTRAS SEDE – PERÍODO NOTURNO

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX

19:10 – 19:50

(alunos)

Carlos José 

Gomes

Amanda 

Fernandes

KátiaVargas

Abrucese

- -

20:00 – 20:40

(alunos)

Paula Rocha 

dos Reis

Paulo R. 

Latarini

- - -

20:40 – 21:15

(professores)

Paulo R. 

Latarini

Kátia Vargas 

Abrucese

Carlos José 

Gomes

Amanda 

Fernandes

Paula Rocha 

dos Reis



CAMPANHA ELEITORAL

Agenda de Palestras

PALESTRAS PERÍODO DIURNO – SEDE (1 dia para cada candidato)

HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX

07:20 – 08:00

(funcionários)

Amanda 

Fernandes

Paula Rocha 

dos Reis

Carlos José 

Gomes

Kátia Vargas 

Abrucese

Paulo R. 

Latarini

09:00 – 09:40

(alunos)

09:40 – 10:10

(professores)

10:10 – 10:50

(alunos)

10:50 – 11:30

(alunos)



CANDIDATOS

Período de Inscrição de: 22/04 a 26/04/2019.

Todos os detalhes em: www.etecpinhal.com.br

Banner (“Eleição para Diretor”)

http://www.etecpinhal.com.br/


CANDIDATOS

A lista de candidatos está publicada no site da Comissão 

Eleitoral.

www.etecpinhal.com.br

Banner (“Eleição para Diretor”)

http://www.etecpinhal.com.br/


CAMPANHA, VOTAÇÃO E APURAÇÃO

O que pode e o que não pode ser feito durante o processo!

• Panfletos e cartazes: Não é permito. 

• Faixas: Não é permitido.

• Em função da influência implícita, são vedadas na campanha 

eleitoral a confecção, utilização, distribuição pelo candidato 

ou por outras pessoas, com a sua autorização, de 

camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas 

básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que 

possam proporcionar vantagem ao eleitor, podendo 

acarretar a exclusão do processo eleitoral.



CAMPANHA, VOTAÇÃO E APURAÇÃO

O que pode e o que não pode ser feito durante o processo!

• Não será permitida a propaganda, sob qualquer pretexto 

fora do período de campanha, sob pena de exclusão do 

processo eleitoral.

• A Campanha Eleitoral é ato exclusivo do candidato, 

portanto, se realizada por servidores dos demais 

segmentos será passível de aplicação dos procedimentos 

disciplinares cabíveis regulados pela Deliberação CEETEPS 

nº 11/2015, especificamente se realizada durante as 

atividades laborativas.



CAMPANHA, VOTAÇÃO E APURAÇÃO

O que pode e o que não pode ser feito durante o processo!

• Propostas, planos de trabalho: Há espaço para 

afixação de 03 (três) banners medindo cada um máximo 

de 0,90 m de largura por 1,20 m de altura nos seguintes 

locais: Mural Bloco A - Sede; Mural Refeitório – Sede; 

Mural - Extensão Cardeal Leme. 

• Palestras: Cada candidato terá o direito de expor suas 

ideias e propostas.

• Não haverá debates entre os candidatos. 

• No dia da eleição, fica proibida a “boca de urna” nas 

dependências escolares.



CAMPANHA, VOTAÇÃO E APURAÇÃO

O que pode e o que não pode ser feito durante o processo!

• A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada, 

somente no período determinado para a campanha 

eleitoral, em sítio eletrônico do candidato e por meio de 

blog com endereços eletrônicos comunicados à Comissão 

Eleitoral da Etec, cujo conteúdo seja gerado ou editado 

pelo candidato, observadas as regras aqui indicadas quanto 

à proibição de distribuição de brindes. 

• Em reunião os candidatos decidiram que a campanha 

eletrônica somente será veiculada pela Comissão Eleitoral 

nas redes sociais da Etec. Não haverá link externo.



CAMPANHA, VOTAÇÃO E APURAÇÃO

26/05 Zero Hora

• CAMPANHA DEVERÁ CESSAR, inclusive a eletrônica.

• TODO Material IMPRESSO de campanha deverá ser 

retirado dos MURAIS até as 09h de 27/05.

• Os murais devem ser deixados limpos.



ELEIÇÃO

ELEIÇÃO DIA 28/05

Das 09h às 21hs na Etec SEDE

Das 18h30min às 21h na Etec Extensão Cardeal Leme

Atenção!!

Todo eleitor DEVERÁ apresentar 

documento de identificação com foto
(RG, Carteira de Estudante, CNH, Carteira de Trabalho, 

RNE, e similares).



ELEIÇÃO

AULAS

Durante TODO o processo as agendas de aulas ocorrerão 

NORMALMENTE.

Os alunos serão chamados por TURMA para irem votar.

Os professores deverão ir fora de seu horário de aulas ou 

junto com a turma quando forem chamados.

Atividades extracurriculares serão suspensas e ou 

reagendadas no período de 20/05 a 01/06.



ELEIÇÃO

Professores que ministram aula somente na Etec Extensão 

Cardeal Leme deverão votar naquela unidade.

Professores que ministram aula nas duas Etecs deverão votar 

na SEDE.

Funcionários devem votar na SEDE.

Alunos que estudam somente na SEDE devem votar na SEDE.

Alunos que estudam na SEDE e EXTENSÃO votam na SEDE.

Alunos que estudam somente na EXTENSÃO votam na EXTENSÃO.



APURAÇÃO

28/05
Votação terminará as 21h na SEDE e na Extensão.

A urna da Extensão será lacrada e enviada para a SEDE.

A apuração começará às 21h15min, em seção pública, porém 

só será iniciada após TODAS as urnas estarem no local.

A Lista Tríplice será divulgada logo após a finalização da 

apuração. Atualização: Por ordem da supervisão central a ‘Listra Tríplice’ terá os 

nomes de todos os candidatos iniciando pelo mais votado.



Agradecemos pela sua atenção!

Contamos com sua colaboração!

Comissão Eleitoral 2019

Saiba mais em: www.etecpinhal.com.br (“Eleição para Diretor da Etec”)

http://www.etecpinhal.com.br/

