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RESOLUÇÃO SME 004/2009 
de 13  de fevereiro de 2009 

 

(Dispõe sobre o processo de eleição nas Unidades Educacionais que fazem jus a dois 
Professores Coordenadores) 

A Secretária Municipal da Educação, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo 
Decreto nº 8604 de 27/01/2009 e, 

CONSIDERANDO que o artigo 14 do Decreto nº 8613 de 06/02/2009 autoriza a SME a 
expedir normas complementares para regulamentar a eleição do Professor Coordenador 
nas escolas; 

CONSIDERANDO que nas Unidades Educacionais que fazem jus a um Professor 
Coordenador, a eleição está regulamentada pelo Decreto nº 8613 de 06/02/2009; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a eleição nas Unidades Educacionais 
que, pelo Decreto nº 8605 de 27/01/2009, módulo de pessoal, fazem jus a dois Professores 
Coordenadores, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Nas Unidades Educacionais com três ou mais candidatos a Professor 
Coordenador, serão considerados eleitos os dois mais votados. 

 Parágrafo Único - Os participantes do processo eleitoral com direito a voto deverão votar 
em dois candidatos. 

Artigo 2º - Nas Unidades Educacionais com apenas dois candidatos a Professor 
Coordenador, estes serão considerados candidatos únicos, ou seja, um candidato para cada 
vaga.  

§ 1º - No caso previsto no caput deste artigo, para ser eleito, cada um dos candidatos 
deverá ter a aprovação de 50% ( cinqüenta por cento) mais 1 (um) do total de votos, nos 
termos do § 1º do Artigo 7º do Decreto nº 8613 de 06/02/2009. 

§ 2º - Os participantes do processo eleitoral com direito a voto deverão dar seu voto de 
aprovação ou não para cada um dos candidatos. 

Artigo 3º - Os casos omissos nesta resolução serão analisados pela Secretaria Municipal 
da Educação. 

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário. 

Rio Claro, 13 de fevereiro de 2009. 
 
 
 
Heloisa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 
 


