
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 

CONVITE PARA ASSEMBLEIA PARA APRESENTAÇÃO E ESCOLHA DO(S) 

PLANO(S) DE GESTÃO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

GERÓLIMO EMILIO MARINI 

 

Fica CONVIDADA a Comunidade Escolar do Centro de Educação Infantil 

Gerólimo Emílio Marini (Profissionais da Educação, pais e/ou responsáveis de 

alunos regularmente matriculados e demais funcionários com atuação na 

Unidade de Ensino) para a Assembleia de Apresentação e Escolha do(s) 

Plano(s) de Gestão Escolar, conforme a Lei Complementar n. 264/2022 de 20 

de setembro de 2022, Decreto n. 788/2022 e Edital n. 001/202 da Secretaria 

Municipal de Educação no dia 23 de novembro de 2022 às 19h, nas 

dependências do CEI Gerólimo Emilio Marini, na Rua Serafim Alves de Lima, n. 

215, Bairro Cascatinha, Ponte Serrada.  

 

Ponte Serrada, 21 de novembro de 2022.  

 

 

DAIANE APARECIDA BASI 

Comissão Central Organizadora 

 
Observações: 
* Possuem direito ao voto: 
I – Os Profissionais da Educação, com vínculo na Unidade de Ensino, incluindo o(s) 
Proponente(s);  
II – Pais ou responsáveis de alunos regularmente matriculados;  
III – Demais Profissionais com vínculo na Unidade de Ensino.  
**Os eleitores previstos no item II votarão uma única vez, na hipótese de terem mais de um 
dependente matriculado na mesma Unidade. 
***O eleitor que possuir vínculo em mais de uma Unidade de Ensino poderá exercer o direito de 
voto em cada uma delas.  
****Em NENHUMA hipótese o eleitor terá direito a mais de um voto em cada Unidade de 
Ensino; 
*****Findo o Processo de Escolha será proclamado (a) o(a) Proponente que obtiver a maioria 
simples dos votos.  
******Para fins de desempate será considerado o maior tempo de serviço na Rede Municipal de 
Ensino de Ponte Serrada, contado em dias, deduzidos eventuais períodos de licença sem 
remuneração para atividades particulares, se persistir o empate será considerado a maior 
idade.  
******Comparecer com documento oficial de identificação.  


