
 

   
 

 

Normas para a propaganda eleitoral – 2019 
Etec Dr. Carolino da Motta e Silva – Espírito Santo do Pinhal/SP 

Atualizado 02/05/2019 
 
Ficam os candidatos inscritos nesta etapa do processo de indicação dos diretores da Etec 
Dr. Carolino da Motta e Silva, cientes das normas estabelecidas para a campanha 
eleitoral, conforme segue: 
1. Cronograma do processo eleitoral: 
• de 22 a 26-4-2019 – das 8 horas às 21 horas – inscrição dos candidatos (vide 

cronograma); 
• 06/05/2019 – às 19 horas – reunião com os candidatos - o candidato que não 

comparecer ou não for representado na reunião, deverá acatar o que for decido pelos 
demais presentes. 

• de 20 a 24-5-2019 – propaganda dos candidatos. 
• 28-5-2019 – das 9h às 21h – eleição. 
• 28-5-2019 – a partir das 21h 15min – apuração dos votos. 
2. Panfletos e cartazes: Não é permito.  
3. Faixas:   não permitido, ao candidato, a colocação de faixas. 
4. Campanha: Não será permitida a propaganda, sob qualquer pretexto fora do período 
de campanha, sob pena de exclusão do processo eleitoral. 
5. 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.  
6. Palestras: Cada candidato terá o direito de expor suas ideias e plano de trabalho a 
todos os segmentos da comunidade escolar, no Teatro da Etec Sede e no pátio da Etec 
Extensão Cardeal Leme, de acordo com os dias e horários no período de 20 a 24-5-2019. 
Para efetivar tal procedimento, na reunião com os candidatos, a ser realizada às 19 h do 
dia 06-05-2019, serão organizadas as apresentações, contendo datas, horários e 
duração para ampla divulgação à Comunidade Escolar pela Comissão Eleitoral. 
Os equipamentos audiovisuais da Escola estarão, dentro do possível, à disposição dos 
candidatos para a realização das palestras. 
O espaço e o tempo destinados a um candidato, não poderão ser utilizados por outro. 
Não serão permitidos comícios e ofensas aos candidatos, por quaisquer meios, sob pena 
de exclusão do processo eleitoral. 
O tempo das palestras já incluído o tempo para dúvidas do eleitorado será definido na 
reunião do dia 06/05. 
Cada candidato é responsável pela limpeza e destinação de todo lixo produzido com a 
distribuição do material impresso e congêneres relacionado à sua campanha. 
7. Fiscais: Os candidatos poderão indicar, de comum acordo, até 3 (três) fiscais para 
acompanhar a votação na Etec e para as Etecs que contam com Classes 
Descentralizadas, os candidatos poderão indicar, de comum acordo, mais 1 (um) fiscal 
para cada Classe Descentralizada, credenciados antecipadamente pela Comissão 
Eleitoral. 



 

   
 

8. O acesso às salas de aula, laboratórios, oficinas, setores administrativos e sala dos 
professores para propaganda deverá ser previamente agendado junto à Comissão 
Eleitoral. 
9. Não haverá debates entre os candidatos. 
10. No dia da eleição, fica proibida a “boca de urna” nas dependências escolares. 
11. Cédula Eleitoral: A cédula eleitoral conterá os nomes civis dos candidatos, grafados 
em letra maiúscula, dispostos em ordem alfabética. 
12. 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. 
13. 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, almoços, jantares, festas, 
churrascos ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 
ao eleitor, podendo acarretar a exclusão do processo eleitoral. 
14. 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.  
É vedada a campanha eleitoral ou ofensas aos candidatos, por meio de mensagens 
eletrônicas encaminhadas para endereços dos eleitores, celulares e em redes sociais, 
sob pena de exclusão do processo eleitoral. Haverá espaço para campanha eletrônica 
nas redes sociais da Etec, através de monitoria da Comissão Eleitoral. 
A Unidade de Ensino não poderá fornecer os endereços eletrônicos ou quaisquer outros 
dados pessoais dos eleitores para nenhum candidato. 
15. Qualquer campanha realizada fora do período determinado para campanha 
eleitoral, seja impressa, eletrônica ou pessoal, acarretará a exclusão do candidato do 
processo eleitoral.  
16. Os casos omissos ou extraordinários a estas normas serão encaminhados à 
Comissão Eleitoral e, quando necessário, ao Centro Paula Souza. 
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