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Prefeitura Municipal de 

Simões Filho publica: 
 
 
 
 
• Alteração do Edital N° 005/2015 de Eleição para os Cargos de Diretor 

Escolar e Vice-Diretor Escolar das Unidades Escolares do Município 
de Simões Filho - Bahia, para Triênio de 2016-2018. 
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ALTERAÇÃO DO EDITAL N° 005/2015 DE ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR 

ESCOLAR E VICE-DIRETOR ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 

SIMÕES FILHO - BAHIA, PARA TRIÊNIO DE 2016-2018. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIMÕES FILHO – BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, e com base no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

nº 9.394/1996, o qual prevê princípios para a promoção da qualidade do ensino da educação 

básica brasileira, e no Decreto nº 632/2014 de 28 de outubro de 2014 que dispõe sobre 

Eleições Diretas para Diretores e Vice-Diretores da Rede Municipal de Ensino, torna público a 

presente Alteração do Edital de Eleição para o preenchimento dos Cargos de Diretor Escolar 

e Vice-Diretor Escolar das Unidades Escolares do Município de Simões Filho - Bahia, para o 

triênio de 2016 a 2018, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º -  O nº 3.2.1. que tinha a redação: "3.2.1. As inscrições dos candidatos serão 

organizadas em chapas completas e efetivadas no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à data 

de realização da eleição." Passa  ter a seguinte redação: 

  
3.2.1. As inscrições dos candidatos serão organizadas em chapas completas, exceto quando, 

na Unidade Escolar não existir  professores do quadro efetivo do magistério publico municipal, 

classificados e certificados no Curso de Formação de Gestores Escolares promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação, que tenham interesse em participar do processo eleitoral, 

as chapas poderão ser organizadas com o Candidato a Diretor e no mínimo 01(um) candidato 

a Vice-Diretor e efetivadas no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à data de realização da 

eleição. 

 
Parágrafo Único: Quando a eleição ocorrer com chapa incompleta as demais vagas de vice 

diretor serão preenchidas conforme os nº 9.3.1 e 9.3.2, do edital. 

 
Art. 2º -  Continuam inalterados os demais termos do edital. 

 
Art. 3º -  Esta Alteração do Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Simões Filho, 26 de novembro de 2015. 
 
 
 

JORGE SALLES 
Secretário Municipal de Educação 
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