
Prezados alunos,

Estão  abertas  as  inscrições  para  as  chapas  que  concorrerão  às  eleições  do  Grêmio
Estudantil, conforme normas aqui estabelecidas:

1. A Diretoria do Grêmio Estudantil será constituída pelos seguintes membros:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – 1º Secretário;
IV – 2º Secretário;
V – 1º Tesoureiro;
VI – 2º Tesoureiro;
VII – Diretor Social;
VIII – Diretor de Imprensa;
IX –Diretor de Esportes;
X – Diretor Cultural;
XI – 1º Suplente;
XII – 2º Suplente.

2. São condições para ocupar cargos eletivos do Grêmio Estudantil:
a) Estar regularmente matriculado na Unidade Escolar;
b) Não cursar disciplinas em regime de dependência;
c) Não cursar a 3ª Série do Ensino Técnico para os cargos de Presidente, Vice-
Presidente, 1° Tesoureiro e 2° Tesoureiro;
d)  Não  ter  nenhum  tipo  de  advertência  registrada  no  SophiA,  assim  como
nenhuma  outra  punição  prevista  pelo  Regimento  Escolar.  Com  base  no  bom
senso, a comissão avaliará, se for necessário, os casos especiais, e comunicará a
sua decisão à chapa postulante ao Grêmio.

3. Será considerada vencedora a chapa que conseguir o maior número de votos.

3.1. Em caso de empate, haverá nova eleição no prazo de 10 (dez) dias letivos,
concorrendo ao novo pleito todas as chapas que tiveram suas inscrições deferidas;

3.2.  Em caso  de  fraude  comprovada,  a  mesa  apuradora  dará  por  anulado  o
referido  pleito,  marcando  nova  eleição  no  prazo  de  10  (dez)  dias  letivos,
concorrendo ao novo pleito todas as chapas que tiveram suas inscrições deferidas.

4. A duração do mandato da diretoria eleita será de até 1 (um) ano, a iniciar-se da data
da posse.

5. Fica estabelecido o seguinte calendário:
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5.1.  As  inscrições  das  chapas  deverão  ser  feitas  na  Secretaria  do  Colégio  Técnico
Industrial  de  Guaratinguetá,  mediante  preenchimento  do  Requerimento  de  Inscrição
(modelo 1), no período de 28/08 a 01/09/2017, durante todo o horário de atendimento
daquele setor;

5.1.1.  A  chapa  deverá  apresentar  juntamente  com a  inscrição  um projeto  de
atuação,  explicitando os seus objetivos,  além de detalhar como tais  propostas serão
concretizadas. Além disso, o nome da chapa deverá constar nesse documento. 

 
5.1.2. Após a inscrição da chapa, uma comissão de professores avaliará o projeto

e os  registros  acadêmicos e disciplinares  dos alunos a fim de deferir  – ou não – a
inscrição.

5.2. A eleição será pelo sistema e-voto. Cada eleitor receberá no e-mail cadastrado no
sistema SophiA, junto à Secretaria, uma senha pessoal e intransferível, que permitirá
acesso ao sistema de votação.

5.2.1.  Os eleitores  deverão procurar  a Secretaria  do CTIG para atualizar  seus
dados cadastrais (especialmente número de CPF e conta de e-mail), impreterivelmente,
até o dia 06/09/2017. 

5.2.2.  A eleição ocorrerá a partir do dia 18/09/2017, com início às 9h00min e
encerramento no dia 22/09/2017, às 15h30min. 

5.3.  A  apuração  será  realizada  na  Sala  de  Informática  do  CTIG  (sala  12),  no  dia
22/09/2017, às 15h30min.

5.3.1. A apuração será feita através do sistema e-voto e deverá ser acompanhada
pela Direção do CTIG, por três membros da Comissão Eleitoral e por dois representantes
de cada chapa concorrente. 

5.4. A posse da diretoria eleita será no dia 11/10/2017, às 16h, na Sala da Direção do
CTIG.
 
5.5. Será organizada uma comissão de representantes de classe para acompanhar o
trabalho do Grêmio no decorrer do mandato 2017/2018, juntamente com os professores
da comissão do Grêmio Estudantil.

6. São competências:

6.1. Do Presidente:
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a) Representar o Grêmio na Escola e fora dela;
b) Convocar e Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria;
c) Praticar "Ad Referendum" da Diretoria, os atos que por motivo de força maior se

fizerem necessários, dando deles conhecimento na reunião subseqüente;
d) Assinar  juntamente  com o Tesoureiro,  os  documentos relativos  ao  movimento

financeiro;
e) Assinar juntamente com o Secretário, a correspondência oficial do Grêmio;
f) Representar o Grêmio no Conselho da Escola;
g) Cumprir e fazer cumprir as normas do presente estatuto;
h) Desempenhar as demais funções inerentes a seu cargo.

6.2. Do Vice-Presidente:
a) Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
b) Substituir  o  Presidente  nos  casos  de  ausência  eventual  ou  impedimento

temporário e nos casos de vacância do cargo.

6.3. Do 1º Secretário:
a) Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites;
b) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria;
c) Redigir e assinar com o Presidente a correspondência oficial do Grêmio;
d) Manter em dia os arquivos da entidade.

6.4. Do 2º Secretário:
a) Auxiliar o 1º Secretário no cumprimento de suas atribuições;
b) Substituir  o  1º  Secretário  em  seus  impedimentos  eventuais  e  em  casos  de

vacância do cargo.

6.5. Do 1º Tesoureiro:
a) Ter sob seu controle direto todos os bens do Grêmio;
b) Manter em dia a escrituração de todo o Movimento Financeiro do Grêmio;
c) Assinar com o Presidente os documentos e balancetes, bem como os relativos à

movimentação bancária;
d) Apresentar,  juntamente com o Presidente,  a prestação de contas  ao Conselho

Fiscal;
e) Será obrigatório deixar uma cópia ou xerox do balancete mensal juntamente com

extrato bancário do mês em lugar visível e de livre acesso aos sócios do Grêmio;
f) Os tesoureiros do Grêmio subsequente não poderão mudar o sistema de controle

e organização dos documentos do Grêmio anterior sem autorização do Conselho
Fiscal.

6.6. Do 2º Tesoureiro:
a) Auxiliar o 1º Tesoureiro no cumprimento de suas atribuições;
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b) Assumir a Tesouraria nos impedimentos do 1º Tesoureiro e nos casos de vacância
do cargo.

6.7. Do Diretor Social:
a) Coordenar o serviço de relações públicas do Grêmio;
b) Escolher os colaboradores de sua Diretoria;
c) Organizar festas promovidas pelo Grêmio;
d) Zelar pelo bom relacionamento do Grêmio com os gremistas, com a escola e a

comunidade.

6.8. Do Diretor de Imprensa:
a) Responder  pela  comunicação  da  Diretoria  com os  sócios  do  Grêmio  e  com a

comunidade;
b) Manter os membros do Grêmio informados dos fatos de interesse da classe;
c) Editar o órgão oficial do Grêmio;
d) Escolher os colaboradores para sua diretoria.

6.9. Do Diretor de Esportes:
a) Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente;
b) Incentivar a prática dos esportes, organizando campeonatos internos;
c) Escolher os Colaboradores de sua Diretoria.

6.10. Do Diretor Cultural;
a) Promover a realização de conferências, exposições, concursos e receitas, "shows",

e outras atividades de natureza cultural;
b) Manter relações com entidades culturais;
c) A organização de grupos culturais, de teatro, música, etc;
d) Escolher os seus colaboradores.

6.11. Do 1º e 2º Suplentes:
a) Ocupar os cargos vagos, na ordem em que ocorrer a vacância.

Direção
CTIG-Unesp
17/08/2017
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