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EDITAL DE Nº 001/2021 – CEPE  

CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇOES DAS EQUIPES GESTORAS DAS UNIDADES 

ESCOLARES COM GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 
A Secretaria de Estado da Educação, através da Coordenação Estadual   dos Processos Eleitorais  - 

CEPE, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o art. 206, no inciso VI da Constituição 

Federal, Inciso II, do § 2º, do art. 285 da Constituição do Estado do Amapá e ao inciso VIII do art. 3º da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, por fim, em consonância com a Lei Estadual 

nº 1503/2010 que versa sobre a regulamentação da GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR nas 

Unidades Escolares do Sistema Estadual de Ensino do Amapá, CONVOCA, por meio deste Edital, os 

Conselheiros Escolares das escolas estaduais infra citadas para realizarem o Processo Eleitoral das 

Equipes Gestoras das Unidades Escolares, que ocorrerão conforme  os critérios e regras contidos neste 

Edital: 

 

Art. 1º Participarão deste Processo Eleitoral, para a composição das Equipes Gestoras (Diretor Escolar, 

Diretor Adjunto e Secretário Escolar) as comunidades escolares das seguintes escolas estaduais: 

 

ESCOLA MUNICÍPIO 

Escola Estadual Deusolina Salles Farias Macapá 

Escola Estadual General Azevedo Costa Macapá 

Escola Estadual Gonçalves Dias Macapá 

Escola Estadual Prof. Josefa Jucileide Amoras Colares Macapá 

Escola Estadual Santa Maria Macapá 

Escola Estadual Everaldo da Silva. Vasconcelos Junior Santana 

Escola Estadual Prof. José Barroso Tostes Santana 

Escola Estadual Prof. Rodoval Borges Silva Santana 

 

Art. 2º O processo de   Composição e Escolha da Equipe Gestora, o (a) diretor (a), diretor (a) adjunto 

(a) e secretário (a) escolar das unidades escolares, considerando o período pandêmico pelo qual estamos 

passando, será realizado obedecendo aos protocolos de segurança estabelecidos no Decreto nº 

3152/2021-GEA de 30 de agosto de 2021 e demais legislações correlatas, podendo ocorrer  reuniões 

virtuais e/ou presenciais para a organização do pleito eleitoral pelos Conselhos Escolares devidamente 

atualizados, registradas em atas e assinadas. 

 

Art. 3º Os (as) candidatos (as) ao cargo de diretor (a), diretor (a) adjunto (a) e secretário (a) escolar das 

unidades escolares, deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

I - Ser do Quadro Efetivo dos Profissionais da Educação do Quadro Estadual ou Federal (sem 

Dedicação Exclusiva), com no mínimo 03 (três) anos de exercício no quadro efetivo dos profissionais 

da educação, desde que exerça suas funções profissionais na própria unidade escolar, a que vai 

concorrer ao cargo, há pelo menos um ano; 



II - Para exercer os cargos de Diretor (a) e Diretor (a) Adjunto, ter no mínimo Licenciatura Plena e ser 

ocupante do cargo de professor (a) ou pedagogo (a) em efetivo exercício; 

III - Para exercer o cargo de Secretário (a) Escolar, ter formação mínima em Nível Médio; 

IV – Para todos os cargos, os candidatos não podem ter sido condenados em processo administrativo 

e/ou judicial nos últimos cinco anos, transitado em julgado; 

V- Apresentar certificação de conclusão do Curso de Qualificação para Gestores, ofertado pela 

CRH/SAGEP/SEED, ou estar inscrito para essa Formação até a data da votação ao cargo para o qual vai 

concorrer, assinando Termo de Compromisso de conclusão com êxito do Curso; 

VI - Não ter, em caso de Gestor (a) em exercício da função antes da promulgação desta Lei, suas contas 

rejeitadas pelo Conselho Fiscal, Conselho Escolar, Assembleia Geral da Unidade Escolar e pela 

Secretaria de Estado da Educação – SEED; 

VII- Na impossibilidade e/ou conforme deliberação poderá participar desse processo gestores que 

encerram mandatos, havendo possibilidade de recondução, em consonância com os itens I à VII deste 

Edital; 

VIII- Ter disponibilidade para cumprir 40h na escola. 

 

Art. 4º É de responsabilidade dos Presidentes dos Conselhos Escolares instituídos, de cada Unidade 

Escolar citada no item 1 deste Edital, adotar todas as providências necessárias à realização do Processo 

Eleitoral, prestando total apoio ao processo, com responsabilidade e zelo na escolha democrática dos 

candidatos. 

 

Art. 5º A eleição irá ocorrer no dia 16/12/2021 para as escolas do Município de Santana e dia 

17/12/2021 para as escolas do Município de Macapá, no horário das 9h às 16h, por meio de Urna 

Eletrônica, com a votação direta pela comunidade escolar, de forma presencial na própria Unidade 

Escolar, conforme estabelecido em Edital próprio organizado pelo Comitê Eleitoral de cada Unidade 

Escolar, encaminhado para análise e homologação pela equipe da CEPE/SEED. 

 

Parágrafo Único: Na impossibilidade da cessão das urnas eletrônicas pelo TRE/AP, a votação será 

realizada por meio de cédulas de papel. 

 

Art. 6º. A Comissão Eleitoral de cada Unidade Escolar, quando da elaboração do seu Edital do Processo 

Eleitoral, deverá levar em consideração as regras estabelecidas neste Edital, sob pena de não ter seu 

Edital homologado pela equipe da CEPE; 

 

Art. 7º Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pela Coordenação Estadual dos Processos 

Eleitorais – CEPE/SEED. 

 

 

 

 

Macapá-AP, 22 de novembro de 2021. 

 

 
 

 
 


