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Etec de Santa Isabel  

 

EDITAL DAS ELEIÇÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 A Direção da Etec de Santa Isabel torna público as orientações gerais para o processo eleitoral que 

indicará a diretoria do Grêmio Estudantil, gestão 2021- 2022.   

1. Inscrições  

O período de inscrições das chapas, será dos dias 14/03/2022 à 18/03/2022. As inscrições serão 

realizadas através do e-mail: elane.silva01@etec.sp.gov.br. As Chapas concorrentes irão enviar sua 

denominação (nome da Chapa) especificando os nomes dos candidatos dos respectivos cargos. 

Orientações:   

Formação da Chapa-  alunos matriculados dos 1ºanos aos 3º anos do Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio e dos 1º módulos aos 3º módulos dos cursos técnicos do período noturno, para os 

seguintes cargos:  

I – Coordenador Geral;  

II – Coordenador Financeiro;   

III – Coordenador Social;   

IV – Coordenador de Comunicação;   

V – Coordenador de Esportes;   

VI – Coordenador de Cultura;   

VII – Coordenador de Relações Acadêmicas.  

Obs: Para cada cargo, será escolhido um suplente.  

2. Apresentação das propostas  

Cada chapa deverá apresentar sua proposta de atuação para a equipe gestora da escola, no dia 

21/03/2022 a partir das 15h30min.  

3. Campanha eleitoral  

O período da campanha eleitoral será dos dias 22 a 25 de março, na Etec de Santa Isabel. A 

campanha poderá ser realizada em forma de vídeo, respeitando o limite máximo de 10 minutos, em 

horários a serem combinados. Fica aqui registrado a necessidade do respeito entre as chapas, 

mantendo a ética nas propagandas quanto ao seu teor não ser agressivo, discriminatório e 

desrespeitoso a qualquer grupo ou pessoa. Em caso de ocorrência do fato a Chapa poderá ser 

desclassificada do processo eleitoral.  

4. Votação  

A votação ocorrerá nos dias 28 e 29 de março, na Etec de Santa Isabel pelo google forms.  

5. Apuração e divulgação dos resultados  

A apuração será realizada no dia 29 de março, a partir das 22h50 min. A divulgação dos resultados 

será no dia 30 de março, a partir das 07h30min, nos murais e redes sociais da Etec de Santa Isabel.  
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