EDITAL Nº 49, DE 14 de março de 2017
"ABRE INSCRIÇÕES E ESTABELECE
DATA

PARA

DIRETORES

A

ELEIÇÃO

DE

DE

ESCOLAS

MUNICIPAIS."
MARIA DE LOURDES BAUERMANN, Prefeita Municipal de Ivoti, no uso
de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Eleitoral especialmente
designada, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se
abertas inscrições para candidatos à direção das escolas da Rede Municipal de
Ensino, abaixo identificadas:
Escola Municipal de Educação Infantil Bom Pastor;
Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu;
Escola Municipal de Ensino Fundamental Aroni Aloísio Mossmann.
Em conformidade com o Decreto nº 120/2014, de 29 de setembro de 2014,
Art. 11, Parágrafo único, esta eleição, de caráter complementar, será válida apenas
para o complemento do período regular do antecessor.
As inscrições serão recebidas no período de 15 a 22 de março de 2017, no
horário das 8 horas às 11 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 17
horas, na Secretaria de Educação e Cultura do Município (SEMEC), sita à rua José
de Alencar, 780, Centro, em Ivoti.
Para inscrição, os professores candidatos deverão apresentar: plano de
execução para o mandato, “Curriculum Vitae”, documento comprobatório de
titulação para exercer o cargo e requerimento com declaração de disponibilidade
de horário, em conformidade com o Art. 3º do Decreto acima citado.
A eleição será realizada no dia 30 de março de 2017, quinta-feira, nos
seguintes horários:
Das 6 horas e 30 minutos às 18 horas, nas Escolas Municipais de Educação
Infantil Bom Pastor e Pedacinho do Céu;
Das 10 horas às 19 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental

Aroni Aloísio Mossmann.
É facultado às escolas, de acordo com sua realidade local, alterar o horário
de votação, desde que haja concordância da Comissão Eleitoral e que seja dada
ampla divulgação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos quatorze (14) dias do mês de março de
2017.

MARIA DE LOURDES BAUERMANN
Prefeita Municipal

