COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ORDINÁRIO DE ESCOLHA
DOS DIRETORES E DIRIGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
MÊS

PERÍODO

AÇÃO

4

→Publicação dos componentes da Comissão Eleitoral Central e do cronograma
de ações em Diário Oficial.

Durante todo
mês

→ Divulgação do Cronograma, da Lei Municipal nº 3989/11 e da Deliberação do
CME nº 037/2022 e 038/2022 em todas as UEs do Município de Nova Friburgo.

5
Maio
9
9 a 17
19
06 a 10
Junho
24
Julho

08
08 – 19

Agosto
23
Setembro

Outubro

Novembro

Durante todo o
mês

→ Reunião com o Conselho Escolar e/ou Mantenedores das escolas
conveniadas.
→ Período de inscrição para o Curso de formação de Gestores.
→ Início do Curso de formação de Gestores
→ Período de mobilização para a formação das comissões eleitorais por
unidade.
→ Entrega da nominata da composição das Comissões Eleitorais de todas as
Unidades Escolares
→ Término do Curso de formação de Gestores
.→ Período de inscrição das Chapas, onde os postulantes deverão entregar os
históricos detalhados e o Projeto de Gestão para o Triênio 2023/ 2024/ 2025, nos
moldes da legislação vigente.
→ Reunião com presidentes das CEL das Unidades que não apresentaram
candidaturas.
→ Análise dos documentos entregues no ato de inscrição das chapas, bem
como preparação da listagem contendo os nomes dos candidatos aptos a
ocuparem os cargos de Diretor e Dirigente.

07

→ Divulgação da listagem com o nome dos candidatos a Diretor e Dirigente
aptos a participarem do processo de escolha.

10 – 13

→ Prazo para apresentação dos recursos Pré Eleitorais, por meio de formulário
próprio para Recurso encaminhado pela CEC.

14

→ Resposta aos recursos Pré Eleitorais.

20

→ Reunião com os candidatos aos cargos de Diretor e Dirigente, para orientação
sobre o período destinado a divulgação do projeto de gestão da chapa.

21
4

→ Início do período destinado à divulgação do Projeto de Gestão da chapa.
→ Término do período destinado à divulgação do Projeto de Gestão da chapa.

7 a 11

→ Consulta a comunidade escolar e recolhimento dos resultados das eleições.

16 a 18

→ Período para recorrer do resultado da consulta à comunidade por meio de
formulário próprio para Recurso encaminhado pela CEC.

22
Dezembro

→ Encontro com representantes dos gestores e do Conselho Escolar das U.E
para apresentação da Deliberação do CME nº 037/2022 e orientações sobre o
processo de escolha dos gestores.

2

→ Resposta aos Recursos.
→ Divulgação dos resultados e entrega da lista tríplice de cada unidade ao
poder Executivo para a realização da posse que deverá ocorrer no primeiro dia
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.
Comissão Eleitoral Central

Nova Friburgo, abril de 2022

