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Portaria nº 002/2016/SME/PARANAÍTA 
 

 
Dispõe sobre o processo de eleição de 
Coordenadores Pedagógicos das escolas 
da rede municipal de Paranaíta, MT. 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PARANAÍTA, MT, usando de suas 
atribuições legais, faz saber a todos quantos a 
presente Portaria virem ou dele tomarem 
conhecimento, que fará neste município, 
PROCESSO DE ELEIÇÃO DE 
COORDENADORES PEDAGÓGICOS nos 
termos da Lei Municipal 063/2014.  

 

 
O objeto da presente Portaria é a eleição de Coordenadores Pedagógicos para as 
escolas Juscelino Kubistchek de Oliveira, Cristo Redentor, Maria Quitéria, Tancredo 
de Almeida Neves e Centro de Educação Infantil Criança Feliz, para o ano letivo de 
2017.  
 
1. DOS CANDIDATOS: 
 
1.1 O cargo de Coordenador Pedagógico das unidades escolares será escolhido 
de forma eletiva por seus pares (Professores e Técnicos em Desenvolvimento 
Infantil, efetivos ou em estágio probatório) e terá função gratificada, devendo recair 
sobre o professor efetivo e estável, lotado na unidade escolar há, no mínimo, 01 
(um) ano, com formação em Licenciatura Plena. 
 
1.2 Não havendo interesse por parte de servidores efetivos e estáveis, poderão se     
candidatar profissionais efetivos em estágio probatório, lotados há 01 (um) ano na  
unidade escolar. 
 
1.3 Em caso de inexistência de candidatos ou de número insuficiente de votos na 
eleição, a nomeação será realizada através de ato do Prefeito Municipal, 
respeitando-se os critérios de habilitação na área específica. 

2.DA INSCRIÇÃO:  

2.1Os candidatos interessados colocarão seus nomes à disposição para concorrer 
ao cargo de Coordenador Pedagógico momentos antes da votação, de acordo com 
o cronograma disposto no item 3 do tópico DO CRONOGRAMA. 
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3. DO CRONOGRAMA 

3.1 A eleição para os cargos de Coordenador Pedagógico será realizada de acordo 
com o cronograma abaixo, nas unidades escolares, em consonância com a Lei 
Municipal 063/2014, Art. 93 e seu Parágrafo Único e Art. 95: 

a) 20/12/2016 – eleição dos Coordenadores Pedagógicos (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais),  na 
Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira.  

b) 21/12/2016 – eleição de 01 (um) Coordenador Pedagógico, no Centro 
de Educação Criança Feliz.  

c) 22/12/2016 - eleição de 01(um) Coordenador Pedagógico para cada 
uma das Escolas Municipais: Cristo Redentor, Maria Quitéria e Tancredo de Almeida 
Neves, na Escola Maria Quitéria. 

 
4.DA VOTAÇÃO: 
 
4.1 A votação dar-se-á das 8 às 9:30 h, nos locais conforme disposto 

no item 3. 
 

5.DO VOTO: 
 
5.1 O voto será individual e secreto, em cédula autenticada pela 

Secretaria Municipal de Educação, com a indicação de um nome se houver dois ou 
mais candidatos, e; indicação de sim ou não, no caso de  candidato único. 
 

6.DA APURAÇÃO: 
 
6.1 A apuração dos votos será realizada na presença de todos os 

presentes, logo após a realização da eleição, com os trabalhos dirigidos pela 
Supervisão Escolar da Secretaria Municipal de Educação, acompanhada pela 
Direção da respectiva unidade escolar.  
 

7.DOS ELEITOS: 
 
7.1 Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de 

votos. 
 
7.2 Sendo candidato único, o percentual alcançado deverá ser superior 

a 50% dos votantes; estando abaixo desse percentual, o candidato não será 
declarado vencedor, passando a escolha ser de acordo com o item C do tópico 1 
"DOS CANDIDATOS". 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 
Secretaria Municipal de Educação 

“A plenitude de toda sociedade é uma educação de qualidade” 
  

 

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro – CEP 78590-000 – Paranaíta/MT – Telefax (66) 3563-2700 www.paranaita.mt.gov.br 

 

8.DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 
8.1 O Coordenador Pedagógico será eleito para exercer suas funções 

no período letivo de 2017, iniciando suas atribuições no dia 25 de janeiro de 2017, 
conforme calendário escolar. 
 

Paranaíta/MT, 12 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 

ASSIS FRIZON 
Secretário Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 


