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Com o intuito de fortalecer a democracia na gestão da educação, a Prefeitura
de Olinda está realizando um processo de eleições para os novos gestores
escolares das escolas municipais. Toda a comunidade envolvida com a
atividade escolar participará do processo de seleção, que será feito de forma
direta através do voto secreto. Quarenta e oito escolas da rede municipal
participarão do processo. Os novos diretores irão iniciar sua gestão a partir do
ano de 2015.
Acompanhe nesta página o edital e outras informações do processo.
NOTÍCIAS
28/08/2014 – Educação inicia o processo para eleição de novos gestores
nas escolas da Rede Municipal de Olinda
09/09/2014 – Comissão Eleitoral Central de Olinda recebe documentação
das chapas candidatas à gestão das escolas
11/09/2014 – Divulgadas as chapas participantes da eleição para gestores
escolares
16/09/2014 – Comissão Eleitoral Central publica lista oficial das inscrições
para diretores e vices
25/09/2014 – Curso para candidatos à gestão escolar inicia neste sábado
07/11/2014 – Comissão Eleitoral publica Edital de Homologação das
chapas aprovadas no Curso de Formação de Gestores
25/11/2014 – Comissão Eleitoral homologa chapas que apresentaram
Plano de Gestão
04/12/2014 – 43 comunidades escolares escolhem novos diretores em
Olinda
18/12/2014 – Prefeitura divulga lista de diretores e vices eleitos das
escolas municipais
EDITAL – ARQUIVOS
Portaria SEDO Nº 622/2014 – Edital das Eleições dos Gestores Escolares de
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Olinda 2014
Edital CEC 11/09/2014 – Chapas Inscritas à função de Diretor e Vice-Diretor
Escolar/2014
Edital CEC 16/09/2014 – Homologação das Chapas Habilitadas a participarem
da 1ª Etapa do Processo Eleitoral
Edital CEC 07/11/2014 – Homologação das Chapas Aprovadas no Curso de
Formação de Gestores e Habilitadas a Participarem da 2ª Etapa do Processo
Eleitoral
Edital CEC 25/11/2014 – Chapas Aprovadas na II Etapa do Processo Eleitoral
Edital CEC 15/12/2014 – Resultado Final
Edital CEC 19/12/2014 – Renúncia Escola Municipal Santa Tereza

