EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES –
2018/2019

Pelo presente Edital, ficam convocados Pais ou Responsáveis Legais dos alunos,
professores, funcionários e alunos, para participarem de Processo Eleitoral dos
representantes da Associação de Pais e Mestres.
1. A Assembleia Geral acontecerá dia 27 de julho de 2018 às 17h00min no
ANFITEATRO da Escola.
2. Os candidatos deverão preencher a ficha de ‘’inscrição do candidato’’, junto à
comissão Eleitoral de 02/07/2018 à 25/07/2018, das 08h00min às 11h00min, das
13h00min às 17h00min e das 19h00min às 21h00min, na diretoria de serviço da
U.E.
3. No dia 27/07/2018, a Assembleia Geral, elegerá o Conselho Executivo, Conselho
Deliberativo e o Conselho Fiscal da APM (Associação de Pais e Mestres).
4. Considera-se em efetivo exercício, portanto com direito a voto, os servidores
que estiverem afastados com amparo da Lei, em decorrência de licença, férias e
outras obrigações por Lei.
5. Os pais e/ou responsável legal votarão uma única só vez, independente do
número de filhos matriculados na unidade escolar.
6. Não será permitido voto por procuração.
7. Havendo empate dos candidatos, em qualquer segmento, serão adotados os
seguintes critérios:
I – Maior tempo na unidade de ensino.
II – Aquele que possui maior idade.
8.

Possíveis recursos deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral no prazo
de até 24h, após o encerramento das eleições.

9.

A posse dos representantes da Associação de Pais e Mestres, Gestão
2018/2019, acontecerá em 20/08/2018, às 17h00min no ANFITEATRO da
escola, onde será lavrada a ATA de posse.

10. Este edital ficará para conhecimento público de 02/07/2018 à 25/07/2018,
nos

quadros

de divulgação

da

escola e no

site da escola.

(www.etecaprigio.com.br)
11.

O processo de constituição da Associação de Pais e Mestres obedece ao
regimento comum das Escolas Técnicas.
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