
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

COLÉGIO PEDRO II

COMISSÃO ELEITORAL

DELIBERAÇÃO Nº 001, DE 25 DE JULHO DE 2022

A Comissão Eleitoral do Campus Niterói

composta por todos os inscritos para participar da

regulamentação do processo de consulta interna para

indicação do cargo de Diretor(a)-Geral do Campus Niterói.

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer normas para o processo de consulta interna para a indicação dos

cargos de Diretor(a)-Geral do Campus Niterói do Colégio Pedro II, no ano de 2022, para gestão

da instituição no período de quatro anos a partir da posse dos(as) candidatos(as) eleitos(as), na

forma dos artigos subsequentes.

Art. 2º Participarão do processo de consulta a que se refere o Artigo 1º, conforme a Lei

11.892/2008, o Decreto 6.986/2009 e o Código de Ética Discente instituído pela Resolução

84/2017 do Conselho Superior do Colégio Pedro ll, compondo o colégio eleitoral:

I - os(as) servidores(as) ativos, docentes e técnico-administrativos em educação, do

quadro permanente da instituição;

II - os(as) discentes regularmente matriculados(as) nos cursos regulares ofertados pela

instituição nos níveis Médio (Regular, Médio Técnico Integrado).

Art. 3º Não poderão participar do processo de consulta a que se refere o Artigo 1º:

I — professores(as) contratados(as) com fundamento na Lei 8.745, de 09 de dezembro

de 1993;



ll — servidores(as) contratados(as) por empresas de terceirizadas de serviços;

III — ocupantes de cargos de direção, função gratificada e função comissionada de

coordenação sem vínculo com a instituição;

IV —servidores(as) licenciados(as) nas hipóteses do Art. 81, incisos II, IV, VI, e VII da Lei

8.112/1990;

V  — servidores(as) afastados(as) nas hipóteses dos Art. 93 e 94 da Lei 8.112/1990;

VI — estagiários(as).

Art. 4º As votações serão realizadas exclusivamente no Campus Niterói e conforme o

estabelecido a seguir:

I. todos os membros do colégio eleitoral que estiverem lotados e/ou matriculados

no Campus Niterói terão direito a apenas um voto.

II. os(as) servidores(as) com duas matrículas, em um mesmo segmento ou em

segmentos distintos, lotados em Unidades Administrativas diferentes, podem votar desde que

uma dessas matrículas seja no Campus Niterói.

III. os(as) servidores(as) que complementam sua carga horária em outro Campus

terão direito a voto desde que sua unidade de lotação seja o Campus Niterói.

IV. os(as) servidores(as) com duas matrículas no Campus Niterói terão direito a

apenas um voto.

§ 1º É vedado o voto por procuração ou correspondência.

Art. 5º O voto é facultativo, uninominal, pessoal e intransferível.

Art. 6º Em todos os casos prevalecerá o voto secreto e uninominal, atribuindo-se o peso

de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação

do corpo técnico-administrativo e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente do

Colégio Pedro II.

Art. 7º. Compete à Comissão Eleitoral homologar e encaminhar ao Reitor(a) o resultado

do processo de consulta para indicação do cargo de Diretor(a)-Geral de Campus Niterói do

Colégio Pedro II.

Art. 8º A eleição será realizada conforme o calendário abaixo:

EVENTO (1º Turno) DATA

Divulgação do calendário 25/07/2022



Inscrições na Superintendência/SECOF

01/08/22 a 02/08/22 (das

09h às 16h)

Inscrições pelo e-mail comissaoeleitoral.cni@gmail.com

01/08/22 às 16h do dia

02/08/22

Homologação das candidaturas pelo Comissão Eleitoral 02/08/22 a partir das 16h

Divulgação das candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral 03/08/22 (até as 10h)

Apresentação dos recursos na Superintendência/SECOF ou pelo

e-mail comissaoeleitoral.cni@gmail.com 03/08/22 (até as 16h)

Julgamento dos recursos 03/08/22 (até as 17h)

Reunião da Comissão Eleitoral com os candidatos homologados 04/08/22 as 10h

Campanha

de 04/08/22 a partir das

12h até dia 09/08/22

Votação 10/08/22 e 11/08/22

Apuração 12/08/22

Divulgação oficial do resultado 12/08/22 (após apuração)

Recursos na Superintendência/SECOF ou pelo e-mail

comissaoeleitoral.cni@gmail.com 15/08/22 (das 09h às 17h)

Julgamento dos recursos 16/08/22

Divulgação dos recursos 17/08/22, às 10h

EVENTO (2º Turno) DATA

Campanha De 18/08/22 a 29/08/22

Votação 30/08/22 e 31/08/22

Apuração 01/09/22

Divulgação oficial do resultado 02/09/22 (após a apuração)

Recursos na Superintendência/SECOF ou pelo e-mail

comissaoeleitoral.cni@gmail.com 02/09/22 (até às 16h)

Homologação dos recursos pela Comissão Eleitoral 02/09/22

Art. 9º As inscrições das candidaturas poderão ser realizadas de 01 a 02 de agosto de

2022, conforme indicado no Art. 8º, solicitando a participação no pleito junto à Comissão

Eleitoral, com o preenchimento de requerimento próprio e entrega da documentação na

Superintendência/SECOF do Campus Niterói ou pelo e-mail comissaoeleitoral.cni@gmail.com

§ 1º As inscrições serão individuais.
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§ 2º É vedada a inscrição por procuração ou correspondência.

§ 3º Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral de Campus do Colégio Pedro II

os(as) servidores(as) ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível

superior da carreira dos técnicos administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico

Administrativos em Educação (PCCTAE), pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente

do Colégio Pedro II, desde que possuam o mínimo de cinco anos de efetivo exercício em

Instituição Federal de Educação e um dos seguintes requisitos, conforme estabelecido pela Lei

11.892/2008:

I - possuir a titulação de doutor; ou

II - estar posicionado a partir da classe DIV (inclusive) da Carreira de Magistério,

conforme a Lei 12.772/2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de

Magistério Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT); ou

III - possuir o mínimo de dois anos de exercício em cargo ou função de gestão no

Colégio Pedro II; ou

IV - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo

ou função de gestão em instituições da administração pública.

§ 4º Estão impedidos de se candidatar os(as) servidores(as) que, no ato da inscrição,

sejam:

I — professores(as) contratados(as) com fundamento na Lei n° 8.745, de 09 de

dezembro de 1993;

II — servidores(as) contratados(as) por empresas de terceirização de serviços;

III — ocupantes de cargos de direção, função gratificada e função comissionada de

coordenação sem vínculo com a instituição;

IV — servidores(as) licenciados(as) nas hipóteses do Art. 81, incisos ll, IV, V e VII da

Lei 8.112/1990;

V — servidores(as) afastados(as) nas hipóteses do Art. 93 e 94 da Lei 8.112/1990;

VI — estagiários(as).



§ 5º A homologação das candidaturas ocorrerá no dia 02 de agosto de 2022, com

divulgação no dia posterior, após análise dos requerimentos, em reunião com a Comissão

Eleitoral convocada para este fim.

§ 6º O(a) candidato(a) não poderá utilizar-se de cargo ou função para realizar campanha.

Art. 10. Os nomes completos dos(as) candidatos(as) ou as alcunhas de suas escolhas

serão dispostos nas cédulas em ordem estabelecida por sorteio.

Art. 11. Será realizada reunião entre os candidatos(as) homologados(as) e a Comissão

Eleitoral para realização de sorteio da ordem dos nomes na cédula de votação e apresentação

das regras de campanha no dia 04 de agosto de 2022, às 10 horas.

§ 1º O(a) candidato(a) deverá apresentar sua proposta de gestão administrativo-

pedagógica à Comissão Eleitoral reunida no dia 04 de agosto 2022, às 10h no Campus.

§ 2º Toda e qualquer alteração à proposta original deverá ser registrada junto à

Comissão Eleitoral.

Art. 12. A votação ocorrerá das 8h às 18h nos dias 10 e 11 de agosto conforme Art.8.

§ 1º O(a) eleitor(a) que estiver na fila de votação no horário determinado para o seu

encerramento receberá uma senha que lhe garantirá o exercício do direito de votar.

§ 2º No ato da votação, todos(as) os(as) eleitores(as) deverão apresentar um

documento de identificação válido com foto, dentre os abaixo elencados:

I.Carteira de Identidade;

II.Caderneta Escolar;

III.Carteira de Habilitação;

IV.Carteira Profissional;

V.Identidade Funcional;

VI.Passaporte;

VII.Carteira de Registro Profissional.

§ 3° As direções dos Campi do Colégio Pedro II garantirão o acesso do corpo discente

às cadernetas escolares, com o objetivo de agilizar sua participação na votação.



Art. 13. A campanha eleitoral é de total responsabilidade dos(as) candidatos(as) e será

normatizada pela Comissão Eleitoral, através de deliberação a ser entregue aos(às)

candidatos(as) na reunião que ocorrerá no dia 04/08, às 10h, no Campus.

§ 1º Será realizado um debate no Campus, com os critérios e datas a serem definidos e

divulgados pela Comissão Eleitoral para toda a comunidade escolar.

§ 2º Nos horários determinados pela Comissão Eleitoral para os debates entre os(as)

candidatos(as) não haverá prejuízo para o dia e o ano letivo.

Art. 14. Todo e qualquer recurso sobre o processo de consulta (pedidos de

reconsideração e impugnação) deverá ser apresentado à Comissão Eleitoral, por escrito,

através do Protocolo Geral da Reitoria, e assinado nos prazos estabelecidos e devidamente

fundamentados.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art. 16. Estas normas entram em vigor na data de sua publicação e são válidas única e

exclusivamente para este processo.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Comissão Eleitoral Campus Niterói


