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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

AVISO DE CANCELAMENTO DE GRUPOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021 – SRP 

 
 
A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua Pregoeira, após 
análise de pedidos de esclarecimentos e realizada revisão no dimensionamento 
de alguns itens vinculados ao Pregão Eletrônico nº 007/2021, comunica o 
CANCELAMENTO dos GRUPOS 01, 02, 07 e 08 por motivo da necessidade de 
ajustes no Termo de Referência. Após correção, os GRUPOS cancelados serão 
objeto de nova licitação. Os demais itens do pregão relacionado permanecem 
inalterados, cujas propostas serão abertas na data e horário previsto no Edital. 
Dom Pedro/MA, 13 de outubro de 2021. Georgiana Trovão Moreira Lima. 
Pregoeira. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 
COORDENAÇÃO DE ENSINO 

 

 

EDITAL Nº 002/2021 

Dispõe sobre a eleição de professores e supervisores para exercer a função de 
gestor (geral e/ou adjunto) das Escolas e creches Municipais. 
 
 
 

O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso das 

atribuições legais que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do 

Município, e considerando a Lei N° 07 de 13 de junho de 2016, RESOLVE: 

 

Art. 1ºTornar público para o conhecimento dos interessados, que a partir do 

dia 18/10/2021 até 29/10/2021, encontram-se abertas as inscrições para 

eleições de Gestores Gerais e Adjuntos das Escolas Municipais e Creches 

Municipais, que exercerão a função no triênio 2022/2024, obedecidas as 

disposições legais aplicáveis, o qual se regerá de acordo com este Edital. 

 

I – DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A organização do Processo de Consulta à Comunidade Escolar para 

designação de Gestores Gerais e Adjuntos das Instituições de Ensino da Rede 

Municipal de Educação e deverá atender ao disposto nos Artigos 9º Inciso III, 

Artigo 31º Incisos I, II e III, Artigo 32º §1º e §2º, Artigo 33º e Artigo 34º do Plano 

de Cargos e Carreira (LEI Nº 07/2016). 
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Parágrafo Único. A escolha do Gestor Geral e Gestor Adjunto para as unidades 

de ensino dar-se-á por critérios técnicos e eleição direta com a participação da 

comunidade escolar. 

Art. 3º A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED será o Órgão 

responsável para distribuir os modelos de estruturação organizacional de todo 

o processo das Eleições para Gestores Escolares (modelos das fichas cadastrais, 

cédulas de votação, formulários em geral); 

§ 1º A Eleição será realizada nas Escolas Municipais e Creches no dia 

30/11/2021 e terá início às 08h e término às 17h;  

§ 2º A Posse dos futuros Gestores eleitos pela comunidade Escolar dar-se-á no 

início do ano letivo de 2022. (10/01/2022). 

§ 3ºO(s) Gestor(es) eleito(s) exercerão a função pelo período de 2022 a 

31/12/2024. 

Art. 4º A SEMED indicará a Comissão Eleitoral de cada Escola; 

Parágrafo Único. Os servidores contratados não poderão fazer parte da 

Comissão Eleitoral; 

Art. 5º Caberá à Comissão Eleitoral da Escola: 

I - Preparar com auxílio da Direção da Escola, a relação de votantes, listagens 

em ordem alfabética, organizando conforme modelos impressos pela SEMED. 

a) as listas de votação deverão ser impressas até o dia 19/11/2021;  

b) será considerado votante o aluno que estiver matriculado no Ensino 

Fundamental II ou EJAI até o dia 19/10/2021 e tiver realizado o cadastro; 

c) os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I não terão direito ao 

voto, porém, os pais destes poderão votar;  

d) o cadastro dos pais ou responsáveis deverá ser feito até o dia 15/11/2021; 

II - O cadastro dos servidores será feito pela Comissão Eleitoral com auxílio da 

Direção da escola até o dia 15/11/2021 

a) somente os servidores efetivos poderão votar na escolha dos Gestores; 

b)caso o servidor tenha feito o cadastro até a data descrita nesse Edital e após 

afastou-se das suas atividades por motivo de férias ou licença, este poderá 

votar. 

c) o Servidor permutado não poderá inscrever-se para concorrer ao cargo de 

Gestor(a) Escolar; 

III - A comissão Eleitoral de cada Escola será responsável pela APURAÇÃO dos 

votos; 

IV- A comissão Eleitoral de cada Escola será responsável por toda 

documentação oficial dos resultados da apuração dos votos; 

V- Todos os formulários e Atas devem ser assinados pela Comissão Eleitoral ao 

final do processo de Eleição. 

 

II - DO REGISTRO DOS CANDIDATOS E CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 6º O registro dos Candidatos deverá atender ao disposto no Artigo 32º 

Inciso I §1º da Lei n° 07/2016: 

§1ºAs funções de Gestor(a) Geral e Gestor(a) Adjunto(a) serão ocupadas por 

PROFESSORES E OU SUPERVISORES, pertencentes ao quadro permanente da 

Escola. O professor(a) candidato(a) deverá comprovar além da formação 

exigida, pelo menos 3(três) anos de docência até a data de início das inscrições.  

§2º Considerando a experiência em coordenação e gestão de pessoas; 

considerando o perfil pedagógico e de liderança, abrir-se-á possibilidade de 

candidatura também aos supervisores da rede pública municipal, mediante 

comprovação de atuação contínua na função nos últimos 3(três) anos até a data 

de início das inscrições. 

Art. 7º Fica vedado o registro da candidatura dos servidores que não residem 

no município, afastados por licença ou que estejam cedidos para outro órgão 

público; 

Art. 8º O professor e supervisor terão direito a se candidatarem apenas na 

Escola e/ou Creche onde exercem suas funções; 

§1º Cada profissional poderá concorrer à gestão de apenas uma escola. 

§2º O Professor(a) com duas matrículas na rede municipal poderá exercer as 

funções de Gestor(a) Geral e Gestor(a) Adjunto(a) em período Integral, caso a 

escola funcione em dois turnos, não podendo formar chapa com outro servidor 

habilitado para o cargo, salvo prefira trabalhar como Gestor(a) Geral ou 

Adjunto(a) em apenas uma das duas matrículas, assumindo assim as funções 

de docência na outra matrícula; 

§3º O professor que possuir duas matrículas e venha a ser eleito Gestor(a) 

Escolar poderá concorrer, futuramente, à unificação de matrículas. 
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§4º O professor e o supervisor em Estágio Probatório não poderão ser 

candidatos; 

Art. 9º Para o registro da candidatura, os professores e supervisores devem 

apresentar-se em chapa única de Gestor(a) Geral e Gestor(a) Adjunto(a), para 

exercerem suas funções na Escola onde funcionam os dois turnos. Salvo os 

casos em conformidade com o Art.8º §2º deste edital. 

§ 1ºA Escola Municipal ou Creche que funcionar apenas em um turno não 

haverá candidato a Gestor(a) Adjunto(a); 

§ 2º A Escola Municipal ou Creche que possuir menos de 50 alunos não haverá 

eleição; 

§3º A Escola Municipal ou Creche poderá apresentar vários candidatos, desde 

que preencham os requisitos necessários. 

Art. 10º O(s) Professor(es) e Supervisor(es) candidatos, dever-se-ão até o dia 

29/10/2021 apresentar na SEMED a intenção de candidatura e, responder um 

formulário (ANEXO I). Deverá ainda, atender os seguintes requisitos: 

I – Apresentar os documentos pessoais; 

II – Apresentar documentos Escolares: Graduação em Pedagogia, ou Curso 

Superior em Licenciatura com a Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu 

com ênfase em Gestão Escolar, comprovado mediante Diploma reconhecido 

pelo Ministério da Educação-MEC.  

III - Cópia do Termo de Posse do cargo de Professor ou Supervisor; 

IV- Cópia da Portaria de nomeação do Professor ou Supervisor; 

V - Certidões de antecedentes criminais fornecida pela Justiça; 

VI – Apresentar carta de identificação preenchida (ANEXO I); 

VII–Apresentar PROPOSTA DO CANDIDATO A GESTOR- Plano de Ação no ato da 

inscrição, visando uma gestão democrática e participativa, conforme meta 16 

– Estratégia 16.9 do Plano Municipal de Educação; (ANEXO II) 

VIII-Ter pelo menos 03 (três) anos de efetivo exercício do magistério, 

comprovados através de declaração assinada por chefe imediato; 

IX- Estar em efetivo exercício na escola em que vai concorrer há pelo menos 08 

(oito) meses, comprovado por meio de declaração do chefe imediato;  

X - Não esteja em processo de aposentadoria; 

XI – Não esteja respondendo a Processos Administrativos; 

XII – Apresentar declaração conforme Art. 11º, parágrafo único, salvo não seja 

concorrente à reeleição. 

Art. 11º É vedada a participação no processo de escolha de Gestor(a), o 

profissional que nos últimos 03 (três) anos tenha sido suspenso, 

dispensado/destituído ou exonerado do exercício do cargo comissionado ou 

função gratificada em decorrência de processo administrativo disciplinar; 

Paragrafo único: O gestor(a) que desejar concorrer à reeleição deverá 

comprovar adimplência de todas as prestações de contas do caixa escolar da 

Unidade Executora de sua responsabilidade, dos 3 anos de sua gestão, por meio 

de declaração assinada pelo Coordenador(a) Técnico(a) de Programas e 

Projetos da Secretaria de Educação e do Secretário(a) Municipal de Educação.  

Art. 12º É expressamente proibido, durante todo o processo eleitoral, ao 

candidato e à Instituição de Ensino, sob pena de anulação do registro de 

candidatura e/ou cancelamento do processo pela Comissão Eleitoral local e, 

consequentemente pela Comissão Eleitoral da SEMED:  

I. exposição de faixas, cartazes e veículos de sonorização dentro e fora da 

escola;  

II. distribuição de panfletos promocionais e de brindes de qualquer natureza 

aos votantes;  

III. realização de festas na escola ou núcleo escolar, não prevista no calendário 

escolar;  

IV. utilização de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às 

empregadas por órgãos do governo Federal, Estadual e Municipal, permitir que 

terceiros o façam em seu nome; 

Art. 13º Na Escola onde inexistir candidato com a formação exigida poderão 

candidatar-se os Professores da Educação Básica, efetivos, na seguinte 

sequência:  

I - Estejam cursando nível superior em Pedagogia (comprovando mais de 50% 

do curso); 

II - Possuam Curso Superior comprovado, e estejam cursando pós-graduação 

em Gestão Escolar; 
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Art. 14º. Nas unidades escolares onde, mesmo com a realização das eleições, 

inexistirem candidato, os Gestores serão indicados pela SEMED, obedecendo 

aos critérios técnicos abaixo. 

§ 1º Poderão ser indicados ao cargo de Gestor(a) Escolar, os Professores ou 

Supervisores que comprovarem pelo menos 3(três) anos de docência, 

graduação em pedagogia, pós-graduação completa ou em curso com ênfase em 

gestão escolar, salvo em escolas do interior que poderá ser indicado qualquer 

profissional com capacidade e habilidades necessárias para exercer a função. 

Para os casos descritos neste parágrafo, podem ser indicados outros 

profissionais, mesmo não sendo do quadro efetivo da escola. 

§ 2 A Creche que funcionar dois turnos, vindo apresentar apenas um candidato 

– Gestor Geral – obtendo uma única matrícula exercerá sua função 

integralmente com direito ao adicional conforme a Lei 07/2016 do PCC do 

município. 

 

III – DAS ELEIÇÕES 

Art. 15º As Eleições para Gestores Escolares ocorrerão em todas as Escolas e 

Creches municipais que possuírem mais de 50 alunos, no horário de 8h às 17h 

do dia 30/11/2021. 

Parágrafo único. Todas as Escolas e Creches municipais terão aula normalmente 

no dia da Eleição para gestores escolares. 

Art. 16º A apuração dos votos dar-se-á após às 17h e será feita pela Comissão 

Eleitoral de cada Escola. Salvo os casos das escolas onde 100% dos votantes 

cadastrados já tenham votado, a Comissão Eleitoral local poderá iniciar a 

apuração. 

Art. 17º Para que a Eleição possa ser considerada válida, é necessário que seja 

atingido o quórum mínimo de 30% dos votantes constantes na lista dos aptos 

a votar (cadastro); 

Art. 18º Será anulada a Eleição da Escola que não atingir o quórum mínimo de 

30% (trinta por cento) dos votantes constantes na lista dos aptos a votar. 

Parágrafo único. Nesse caso, o Gestor(a) será indicado pela SEMED de acordo 

com as especificações próprias para o cargo em consonância com o Art. 14º, § 

1º e § 2º deste edital. 

Art. 19º Nas Instituições de Ensino em que houver apenas um candidato, o 

resultado da Eleição será homologado desde que a totalidade dos votos válidos 

não seja inferior ao número de votos brancos e nulos. 

Art. 20º Para ser eleito o candidato a Gestor(a) deve atingir mais de 50% dos 

votos válidos. 

Art. 21º Em caso de empate na apuração dos votos será considerado eleito, o 

candidato a gestor(a) que:  

I - Tenha maior tempo de serviço na Unidade de Ensino que pretenda dirigir;  

II - Tenha maior tempo de serviço no magistério na rede pública municipal; 

III - Tenha maior titulação na área educacional, considerados, pela ordem: 

a) doutorado; 

b) mestrado; 

c) especialização. 

Art. 22º O processo seletivo será anulado se comprovada a prática de coação 

pelos candidatos aos partícipes do processo seletivo democrático ou de atos 

que promovam a desordem na Unidade de Ensino durante todo o processo 

eleitoral.  

Art. 23º A Escola ou Creche municipal que apresentar uma única chapa de 

candidatos e a eleição não for validada por motivos constantes nos Artigos 

15º,16º, 17º, 18º deste edital, a SEMED ficará responsável pela indicação do 

gestor escolar, conforme § 1º e § 2º do Art. 14º deste edital. 

 

IV - DO VOTO 

Art. 24º Todos os alunos matriculados no Ensino Fundamental II e EJAI das 

Escolas Municipais até o dia 19/10/2021 estarão aptos a votarem nas Eleições 

para Gestores Escolares no dia 30/11/2021, desde que tenham feito o cadastro; 

Art. 25º Todos os pais ou responsáveis por alunos (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I) matriculados nas Escolas Municipais onde haverá Eleições para 

escolha de Gestores estão aptos a votarem nas Eleições do dia 30/11/2021, 

desde que tenham feito o cadastro até o dia 15/11/2021. 

Parágrafo Único. Pais ou responsáveis terão direito a voto somente por um 

aluno/filho em uma determinada escola, caso tenha filho matriculado em outra 

escola, este também terá direito a voto por um aluno/filho na outra escola; 
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Art. 26º Todos os servidores efetivos das Escolas Municipais onde haverá 

Eleições para escolha dos Gestores estão aptos a votarem, desde que tenham 

feito o cadastro antecipadamente até o dia 15/11/2021. 

Art. 27º Não terá direito ao voto o servidor, pais, ou alunos que não fizerem o 

cadastro até o dia indicado neste Edital. 

 

V - DA HOMOLOGAÇÃO  

Art. 28º Para a homologação do resultado aplica-se o disposto nos Artigos 15º, 

17º e 18º deste Edital. 

 

VI–DOS VALORES DE GRATIFICAÇÕES 

Art. 29º Será direito dos eleitos o recebimento de gratificação pelo exercício do 

cargo, observadas as disposições e regras impostas na Lei Nº 07/2016 em seu 

Artigo 31º Incisos I, II, III e Artigo 32º (Anexo II) em que constam os percentuais 

das gratificações de acordo com o número de alunos. 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 30º A confirmação da inscrição será feita através de ofício circular 

veiculado pela Comissão Eleitoral da SEMED. 

Art. 31º Fica vedada a inscrição por procuração ou por correspondência; 

Art. 32º As disposições gerais contidas neste Edital se aplicam aos Artigos 33º, 

34º, 67º e 68º da Lei Nº 07 de 2016 (PCCR). 

Art. 33ºOs Gestores, Geral e/ou Adjunto eleitos, deverão seguir as normas e 

determinações propostas pela SEMED durante todo o tempo que estiver na 

função. 

Art. 34º É função do Gestor(a) geral e ou Gestor(a) adjunto(a) 

I – coordenar e supervisionar as atividades escolares, desempenhando funções 

de natureza pedagógica, administrativo e financeiro; 

II – conhecer os assuntos técnicos pedagógicos, administrativos, financeiros e 

legislativos; 

III – ter liderança democrática e capacidade de mediação; 

IV – ser íntegro, ter presença, proatividade, entusiasmo, criatividade; 

V – ser capaz de se autoavaliar e promover a avaliação do grupo. 

Art. 35ºO Gestor Geral e/ou Gestor Adjunto será afastado:  

I - Temporariamente por meio da instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar, quando as circunstâncias recomendarem esse afastamento, nos 

moldes da Lei N° 07/2016, garantida a ampla defesa e o contraditório; 

II - Definitivamente, por condenação criminal com trânsito em julgado; 

III – Definitivamente, por aplicação pela SEMED de até 3 advertências 

administrativas por não cumprimento de suas atribuições de função, conforme 

Art. 34º deste edital. 

Art. 36º A documentação dos Candidatos escolhidos, apresentada no ato do 

registro da candidatura, ficará arquivada durante o período para completar o 

término do período (2022 a 2024) até o início do ano letivo de 2025 na SEMED.  

Art. 37º Após publicação no Diário Oficial dos nomes integrantes da Chapa mais 

votada para as funções de Gestor Geral e/ou Gestor Adjunto, será dado posse 

aos eleitos pelo Secretário Municipal de Educação no início do ano letivo de 

2022 por meio de Portaria. 

Art. 38º Em caso de anulação do Processo Eleitoral de uma das Escolas, os 

Gestores Indicados pela SEMED também serão apossados na mesma data dos 

candidatos eleitos. 

Art. 39º Ao final do mandato o Gestor Geral que estiver na direção deverá 

apresentar:  

I - Avaliação pedagógica de sua gestão; 

 II - Balanço do acervo documental; 

 III - Inventário do material, do equipamento e do patrimônio existente na 

Escola; 

 IV - Apresentação da prestação de contas. 

 Parágrafo Único: O não cumprimento das disposições anteriores poderá 

acarretar sanções disciplinares apuradas em processos administrativos. 

Art. 40º Havendo exoneração do Gestor Geral assumirá a Gestão Escolar, o 

Gestor Adjunto e, sucessivamente, professor ou supervisor indicado pela 

Secretaria Municipal de Educação. Neste último caso, o exercício somente se 

estenderá até a realização de novo processo seletivo democrático ao término 

do triênio vigente.  



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

Art. 41º Esta Resolução é subsidiada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação-

LDB N° 9.394, de 1996, e suas alterações, e pela Lei nº 07 de 2016. 

Art. 42º Os casos omissos serão analisados pela SEMED.  

Art. 43º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Dom Pedro, 23 de setembro de 2021 

 

 

 

____________________________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
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