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RESOLUÇÃO CONJUNTA N° 002/2015 

 

 

 

 

Estabelece normas para consulta 

à comunidade escolar no 

processo de escolha de Diretores 

e Vice-Diretores das Unidades 

Escolares Municipais de 

Contagem e FUNEC. 

 

 

 

O Secretário Municipal de Educação e o Presidente da Fundação de Ensino de 

Contagem — FUNEC, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a Lei 3.367, de 01 de dezembro de 2000; 

Considerando a Lei Complementar n° 73, de 28 de dezembro de 2009; 

Considerando a Lei Complementar n° 90, de 30 de julho de 2010; Considerando 

a Lei Complementar n° 133, de 09 de abril de 2012; Considerando o Decreto 

570, de 02 de outubro de 2015; 

Considerando a Lei 4.203, de 18 de dezembro de 2008 e 4.597, de 17/05/2013. 

 

RESOLVEM: 

 

Alterar a Resolução Conjunta 001/2015, que estabelece normas para consulta à 

comunidade escolar no processo de escolha de Diretores e Vice-Diretores das 

unidades Escolares Municipais de Contagem e FUNEC. 

 

Art. 1° O art. 9° da Resolução Conjunta 001/2015, passa a ter a seguinte 

redação: 
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"Art. 9° - São condições para candidatar- se: 

I - Ao cargo de Diretor de Escola Municipal: 

a) seja servidor do Quadro Único da Educação da Rede Municipal de Ensino 

ou da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, efetivo estável e em 

exercício na Unidade Escolar Municipal; 

b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área da 

Educação; 

c) seja efetivo estável e em exercício na Unidade Escolar Municipal da Rede 

Municipal, onde se candidatar, nos últimos seis meses antecedentes ao registro 

da chapa, inclusive o servidor que se encontra em regime de flexibilização de 

jornada; 

d) servidores com restrições médicas poderão candidatar-se desde que não 

haja impedimento por parte da Medicina do Trabalho. 

II - À Função de Confiança de Vice-Diretor de Escola: 

a) seja servidor do Quadro Único da Educação da Rede Municipal de Ensino 

ou da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, efetivo estável e em 

exercício na Unidade Escolar Municipal ou Anexo; 

b) seja detentor de diploma em curso de licenciatura plena na área de 

Educação; 

c) seja efetivo e em exercício na Unidade Escolar Municipal da Rede 

Municipal, onde se candidatar, nos últimos seis meses antecedentes ao registro 

da chapa, inclusive o servidor que se encontra em regime de flexibilização de 

jornada ou prorrogação de jornada; 

d) servidores com restrição médica poderão candidatar-se desde que não 

haja impedimento por parte da Medicina do Trabalho. 

§ 1° Os atuais Diretores, que foram eleitos e que tenham exercido dois mandatos 

consecutivos, não poderão compor chapa, inclusive, como Vice-Diretor. 

§ 2° Entende-se por mandato aquele que tenha cumprido acima de 50% 

(cinquenta por cento) do período de cada mandato. 
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§ 3° A condição de seis meses de exercício na Unidade Escolar, prevista na 

alínea "c", do inciso I, não se aplica aos candidatos a Diretor das Unidades 

Escolares da Fundação de Ensino de Contagem. 

§ 4° Os atuais Vice-Diretores que foram eleitos ou indicados e exercido 02 (dois) 

mandatos consecutivos não poderão compor chapa, inclusive como Diretor. 

§ 5° A condição de seis meses de exercício na Unidade Escolar, prevista na 

alínea "c", do inciso II, não se aplica aos candidatos a Vice-Diretor das Unidades 

Escolares da Fundação de Ensino de Contagem. 

§ 6° — Os candidatos poderão concorrer em uma única Unidade Escolar 

Municipal. 

§ 7° - O servidor que possua antecedente funcional ou que tenha sido 

condenado em sentença criminal transitada em julgado não poderá exercer a 

função de confiança de Vice- Diretor. 

§ 8° — No caso de antecedente funcional não poderá ocupar a função de 

confiança de Vice-Diretor, o servidor efetivo que tenha registro de aplicação de 

pena de advertência ou suspensão nos últimos 05 (cinco) anos de efetivo 

exercício, a contar do cumprimento da penalidade. 

§ 9°- As candidaturas à direção serão registradas em chapas obedecida a 

tipologia prevista no Art. 2°, para a Rede Municipal de Ensino e Art. 3° para a 

Fundação de Ensino de Contagem — FUNEC. 

§ 10° - O registro das chapas será feito pela Comissão Escolar de cada Unidade 

Escolar Municipal, que homologará as candidaturas após observar os preceitos 

desta Resolução Conjunta. 

§ 11° - Em caso de impugnação ou renúncia à candidatura de um dos membros 

da chapa, a substituição deste membro será feita até a semana anterior à 

consulta e sua homologação ou impugnação ocorrerá 24 (vinte e quatro) horas 

após o registro. 


