
 

 
 

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha - nº333 - CEP 12516-410 – Portal das Colinas – Guaratinguetá -SP 
Tel: PABX: (12) 3123-2800 / CTIG: (12) 3123-2825 ou 3123-2824 / Fax: (12) 3123-2868 

e-mail: areco@feg.unesp.br 

  
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA   

"JÚLIO DE MESQ UITA FILHO "   
Câmpus de Guaratinguetá   

Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá 

"Professor Carlos Augusto Patrício Amorim" 

  

  

COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O CONSELHO DELIBERATIVO 

DE 2º GRAU (CONSELHO DE ESCOLA) – ANO LETIVO 2017 

 

O Diretor do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá “Prof. Carlos Augusto Patrício 

Amorim” – UNESP, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA aos docentes, servidores, 

alunos e pais de alunos deste Estabelecimento de Ensino, que estarão abertas as inscrições 

para o Conselho Deliberativo de 2º Grau (Conselho de Escola), conforme as normas aqui 

estabelecidas. 

 

I - Das inscrições 

As inscrições deverão ser protocoladas no período de 06 a 10/03/2017, exclusivamente 

na Seção Técnica de Comunicações da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, 

mediante preenchimento de ficha disponível na Secretaria do CTIG. 

Poderão inscrever-se: 

1. todos os docentes de Ensino Médio I e II, efetivos e temporários, em efetivo exercício; 

2. os servidores técnicos e administrativos lotados no Colégio; 

3. os pais dos alunos regularmente matriculados no ano letivo de 2017. 

 

II - Da eleição 

O Conselho será composto por: 

 Diretor da Unidade Escolar (Presidente nato do Conselho) mais 10 (dez) 

conselheiros, sendo: 

 6 Docentes; 

 1 Especialista de Educação (Vice-Diretor); 

 1 Aluno (Presidente do Grêmio Estudantil); 

 1 Pai de aluno (de acordo com o item I.3); 

 1 Servidor técnico administrativo lotado no CTIG; 

 1 Presidente da Associação de Pais e Mestres - APM 

Os inscritos serão eleitos por seus pares. 

Cada categoria terá direito ao número de votos que corresponda ao quantitativo de seu 

representante no Conselho. Assim: 

 Docentes: terão direito a 6 (seis) votos; 

 Demais categorias: terão direito a 1 (um) voto. 
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Cada segmento elegerá também 2 (dois) suplentes, que substituirão os membros efetivos 

em seus impedimentos e ausências. A lista de suplência será formada a partir do número de 

votos obtidos pelos inscritos. 

Os suplentes da categoria discente serão indicados pelo Presidente do Grêmio Estudantil, 

devendo ser alunos regularmente matriculados no letivo de 2017 e membros do Grêmio 

Estudantil. 

Os suplentes do Presidente da APM serão o Vice-Presidente e o Tesoureiro, respectivamente. 

A votação acontecerá no período de 13 a 17/03/2017, sendo: 

de 13 a 16/03/2017, das 09h às 11h, das 14h às 17h e das 19h às 21h, e 

dia 17/03/2017, das 09h às 11h, das 14h às 16h exclusivamente, na Secretaria do 

CTIG. 

 

III - Da apuração dos votos 

A apuração dos votos será feita na sala da Direção do Colégio Técnico Industrial, no dia 

17/03/2017, a partir das 16h, sob responsabilidade do atual Conselho Deliberativo, e 

estará aberta a todos os interessados. 

No caso de empate, serão considerados, sucessivamente, os seguintes critérios de 

desempate: 

Docente: 

a maior jornada: integral, completa ou parcial; 

antiguidade: docente com mais tempo de exercício na unidade. 

Pai de aluno: 

o pai do aluno que estiver matriculado a mais tempo no colégio técnico; 

o pai do aluno com maior idade. 

O resultado será divulgado a partir do dia 17/03/2017. 

 

IV - Da posse 

A posse dos membros eleitos para o Conselho Deliberativo de 2º Grau (Conselho de Escola) 

acontecerá no dia 20/03/2017, às 9h30min, na Sala da Direção do Colégio. 

O mandato será de até 1 (um) ano, podendo ser estendido por, no máximo, 30 (trinta) dias, 

até que se realize nova eleição. 
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V - Dos embasamentos legais 

ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE 2º GRAU. Resolução Unesp nº 01, de 05 de janeiro de 

1995, atualizada até 19/07/2012. 

REGIMENTO ESCOLAR. Disponível em:  

http://www2.feg.unesp.br/Home/ColegioTecnicoNOVO/alunos485/regimento-

interno_parecer-43-99-_doe-26-02-99_912__vigente.pdf 

 

Guaratinguetá, 23 de fevereiro de 2017. 

 

PROF. ALEXANDRE ARECO 

Diretor do CTIG - UNESP 

 


