
Começa processo eleitoral nas escolas 
e Cmeis da rede municipal de Goiânia 

Atuação firme do Sintego

Com 9 votos favoráveis e 3 abs-
tenções, foi aprovada a proposta 
de modificação da redação do 

artigo nº 19, na Portaria que regula-
menta as eleições para diretores da rede 
municipal de ensino de Goiânia. A mu-
dança foi apresentada pela representan-
te do Sintego no Conselho Municipal 
de Educação, a presidenta Bia de Lima.

Com a mudança, os servidores que 
possuírem dois cargos poderão concor-
rer normalmente nas próximas eleições 
para diretor de escolas e Cmeis da rede 
municipal de Goiânia.

A presidenta do Sintego, Bia de 
Lima, comemorou a aprovação das mu-
danças que já vinham sendo discutidas 
com a categoria e que foi uma pauta de-
fendida pelo Sintego em diversas reuni-
ões junto a SME.

Bia de Lima apresentou as mudan-
ças na Portaria, embasada na Lei Com-
plementar nº 285 e na Lei Complemen-
tar n.º091, do Estatuto do Magistério.

“Fizemos outra proposta modifican-

Goiânia, Novembro de 2017Nº 058. Gestão 2017/2021

do a redação apresentada pela SME que 
mais uma vez ignorou o que o CME já 
havia decidido, no que trata das eleições 
para diretor. Diante disto, entendemos 
que podíamos fazer novas mudanças, 
já que a supressão do artigo nº 19, feita 
durante a reunião do Conselho Munici-
pal de Educação no dia 10 de outubro, 
foi mantida pela Secretaria Municipal 
de Educação. Felizmente tivemos o 
consenso da maioria dos conselheiros 
e conseguimos derrubar, de vez, estas 
mudanças que nada acrescentam no 
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processo democrático nas escolas”, afir-
mou.

A conselheira e presidenta do Sinte-
go também afirmou que diante da in-
sistência da SME em propor mudanças 
contrárias as recomendações apontadas 
pelo Conselho, esta nova redação da 
portaria, vai ajudar a garantir que, de 
acordo com artigo nº 6º da Lei Comple-
mentar nº 285 de janeiro de 2016, a jor-
nada de trabalho de 60h, está garantida 
aos profissionais de educação da rede 
municipal de Goiânia.

02.08 – Sintego faz nova reunião com 
o secretário municipal de Educação, Mar-
celo Costa, para tratar das eleições para di-
retor e especulações dentro da rede quan-
to a servidores que possuíam dois cargos. 

03.08 - O Sintego esteve reunido com 
representantes do Condir e demais dire-
tores da rede municipal para discutir so-
bre as mudanças que a SME estaria pro-
pondo para as eleições deste ano. 

27.09 - No Augustus Hotel foi realiza-
da reunião, para debater a proposta apre-
sentada ao CME pela SME, discutindo 
ponto por ponto e o parecer que a asses-
soria jurídica do Sintego preparou.

O Sintego está desde o início do ano discutindo com os atuais diretores que possui 1 ou 2 cargos, sobre as mudanças 
que a SME já vinha apontando e que estariam gerando alguns problemas, dentro da rede. 
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Definido calendário das eleições para diretor da RME

A presidenta do Sinte-
go Bia de Lima par-
ticipou na tarde da 

segunda-feira (20), da primeira 
reunião da Comissão que vai 
organizar as eleições diretivas 
em 176 unidades educacio-
nais entre escolas e Centros 
Municipais de Educação In-
fantil (Cmei). De acordo com 
o calendário as eleições para 
diretores da rede municipal de 
Goiânia, acontecem no dia 14 
de dezembro, 7h às 18h e das 
19h às 20h30. Os diretores 
eleitos cumprirão o mandato 
entre os anos 2018 e 2020. 

Durante a reunião foi defi-
nido o calendário do processo 
eleitoral. Tem direito a voto 
os servidores efetivos lotados 
na instituição há pelo menos 
6 meses, antes a data da elei-
ção, bem como dos pais e alu-
nos com idades acima de 12 
anos, tem direito a voto. 
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23/11/2017 A Comissão Eleitoral do CMEI/Escola, deverá informar aos profissionais de educação as condições para a candi-
datura e o calendário do processo eleitoral.  

23 a 27/11/2017 O pré-candidato deverá apresentar à CRE correspondente a sua instituição educacional a sua proposta de trabalho.
27/11/2017 A Comissão Eleitoral Central realizará reunião para orientar a aplicação do Regulamento somente ao presi-

dente e secretário da comissão eleitoral da instituição.
27 a 30/11/2017 O pré-candidato deverá solicitar à Gerência de Carreira, Benefícios, Orientação e Acompanhamento Funcio-

nal/DIRGES/SME declaração informando que ocupa cargo de provimento efetivo.
27 a 30/11/2017 Candidatos devem solicitar a Declaração à DIRGES e Atestado de Regularidade na Prestação de Contas à DAF.
01/12/2017 Inscrição dos candidatos no CMEI/Escola.
04/12/2017 Se não houver candidato, a Comissão Eleitoral da instituição deverá registrar em ata que não houve nenhuma 

inscrição. 
04 e 05/12/2017 A Comissão Eleitoral Central verificará a documentação dos candidatos para emissão dos Atestados de Re-

gularidade.
04 e 05/12/2017 Entrega, na DIREDU de envelope individual lacrado, contendo a ficha de inscrição e os documentos de cada 

pré-candidato. 
04 e 05/12/2017 Um dos componentes da comissão eleitoral da instituição deverá comparecer à Diretoria de Administração 

Educacional para receber os atestados de regularidade. 
06/12/2017 Homologação das candidaturas pelo CMEI/Escola e entrega de oficio à DIREDU informando quais candidaturas 

foram homologadas. 
06/12/2017 Reunião da Comissão Eleitoral do CMEI/Escola com o(s) candidato(s) para orientar a campanha eleitoral. 
06/12/2017 Início da campanha eleitoral nas dependências dos CMEIs/Escolas.
06 a 12/12/2017 Divulgação pela Comissão Eleitoral das inscrições deferidas.
13/12/2017 Encerramento da campanha eleitoral às 7h, ou seja, 24 horas antes da realização do pleito.
14/12/2017 Realização do pleito eleitoral nas instituições (7h às 18h / 19h às 20h30).
15/12/2017 Entrega da DIREDU de oficio com o resultado da eleição e a porcentagem de votos que cada candidato obteve. 

O Sintego está buscan-
do acompanhar as dire-
trizes para assegurar que 
ninguém tenha sua carga 
horária diminuída. 

Com relação aos pro-
fessores de inglês e educa-
ção física, está sendo reali-
zadas negociações, junto a 
SME, para garantir a carga 
horária sem prejuízos a es-
tes profissionais. 

“Vamos acompanhar a 
questão das modulações, 
colocando, desde já, o Sin-
tego a disposição dos pro-
fessores que se sentirem 
prejudicados pela SME”, 
afirmou Bia de Lima.

Para a realização das elei-
ções, será montada uma Co-
missão em cada escola e Cmei 
composta representantes dos 
professores, servidores ad-
ministrativos, pais, Conselho 
Escolar ou o Conselho Ges-
tor, e no caso das escolas, um 
membro para representar os 
alunos que votam.

De acordo com Bia de 
Lima, presidenta do Sinte-
go e membra da Comissão 
Eleitoral Central, será feito 
um acompanhamento direto 
de todo o processo, para ga-
rantir a lisura e a democracia 
dentro do ambiente escolar. 

“O Sintego estará acompa-
nhando todo o processo, des-
de a escolha das comissões, 
até o momento das eleições. 
Queremos garantir que seja 
respeitado toda a portaria edi-
tada e aprovada pelo Conse-
lho Municipal de Educação de 
Goiânia, e assim, garantir que 
todos os servidores que esti-
verem aptos e interessados em 
concorrer às eleições, tenham 
seu direito garantido. 

Servidores com  
dois cargos 

Bia de Lima assegurou 
que buscará, inclusive ju-

Modulação

dicialmente, se for o caso, 
garantir o direito dos profis-
sionais da educação que pos-
suírem dois cargos de tomar 
posse, após as eleições.

Cronograma para o Processo Eleitoral 
Novembro e Dezembro/2017 – CMEI/Escolas


