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COMUNICADO DE ELEIÇÃO PARA GESTORES DE UNIDADES
EDUCACIONAIS DE CACHOEIRA DOURADA GO E DISTRITOS
Aconteceu no dia 06 de novembro de 2018, às 14 horas, na Escola Modelo
14 de Maio em Cachoeira Dourada-GO a Apresentação do Regulamento
das Eleições para escolha de Diretores das Unidades Educacionais deste
município. A Apresentação e Leitura do Regulamento contou com a
presença dos Representantes de diversos Segmentos, tais como: Atual
grupo gestor das Escolas e Cemei’s, Representantes de funcionários das
Escolas e Cemei’s, Representantes dos Conselhos Escolares das UE,
Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação,
Presidente e representantes do SINTEGO, Secretária Municipal da
Educação, Supervisores Pedagógicos da Secretaria Municipal de
Educação(SME), Responsável pelo Departamento Técnico da SME e
Pretensos candidatos – Professores, servidores que demonstraram
interesse em disputar a eleição. Prevista no Estatuto e Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal de Cachoeira
Dourada – GO desde 2009, lei 569/2009, A ESCOLHA DO GESTOR
EDUCACIONAL EM PLEITO DIRETO ATRAVÉS DA COMUNIDADE
ESCOLAR vem para legitimar o princípio da GESTÃO DEMOCRÁTICA DO
ENSINO PÚBLICO assegurado pela LDB (Lei n° 9.394/1996). A 1ª Eleição
Municipal para Diretor das Escolas e Cemei’s representa um marco
importante para toda a rede educacional, visto que eram uma das
principais reivindicações de professores, servidores municipais e
SINTEGO, que vem exaustivamente requerendo, acompanhando e
orientando junto à Secretaria Municipal de Educação nos trâmites legais e
necessários para a realização desse processo. O processo democrático
em questão vem sendo desenvolvido desde o primeiro semestre de 2018.
Foi oferecido aos servidores públicos, professores que demonstraram
interesse em participar da eleição e/ou que foram indicados por seus pares
nas unidades municipais a inscrição e participação no curso de
Capacitação para Gestores Escolares realizado pela Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Desporto. O curso ocorreu de agosto a outubro do
corrente ano.
Para a eleição são designadas duas comissões: uma formada por
membros indicados pela Secretaria Municipal de Educação (Coordenadoria
Municipal de Gestão Escolar) e outra com integrantes indicados pela
comunidade escolar (Comissão Eleitoral da Unidade Escolar).
De acordo com o Edital Nº 01/2018, disponível na Secretaria Municipal de
Educação, em todas as Escolas, Cemei’s e site da Prefeitura Municipal de
Cachoeira Dourada-GO www.cachoeiradourada.go.gov.br os interessados
ao cargo de diretor devem ter curso de capacitação para gestores
escolares/2018 (com 80% de frequência e 70% de desempenho nas
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atividades propostas 2018), declaração expedida pela Secretaria Municipal
da Administração de que não responde processo administrativo-disciplinar,
apresentação de Plano Administrativo-Pedagógico proposto no curso de
Gestão e devidamente aprovado pela Comissão Eleitoral da Unidade
Escolar e Coordenadoria Municipal de Gestão Escolar, dentre outros
requisitos previstos na Lei 569/2009, Artigos 60, 61 e 62.
As eleições para direção escolar estão previstas para o dia 02 de
dezembro de 2016.
A posse dos diretores eleitos dar-se-á por Decreto Municipal, não podendo
ultrapassar o período de 45(quarenta e cinco) dias contados após a
realização do pleito, conforme estabelece a Lei 569/2009.
Estarão aptos a votar toda Comunidade Escolar, exceto alunos menores de
11 anos, que terão direitos de votos representados por 01 (um) dos seus
pais ou responsável legal.
A realização da primeira Eleição para escolha de Diretores de Escolas e
Cemei’s de Cachoeira Dourada-GO representa uma vitória da democracia,
da Gestão Democrática assegurada por lei e do direito de a Comunidade
Escolar participar efetivamente de uma gestão onde se reforçará a parceria
entre escola, pais, alunos e funcionários.

