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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES – PR 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 

 

Consulta Popular/Diretores e Diretores Auxiliares/Gestão 2023-2025 

 

ERRATA - EDITAL Nº 32 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022  

 
 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE MÉRITO E DESEMPENHO E CONSULTA POPULAR 

instituída pelo Decreto nº 695 de 11 de novembro de 2022 aprovou e eu, ADRIANA 

ASSUMPÇÃO, Secretária Municipal de Educação e Esporte, no uso de minhas atribuições 

legais, resolvo:  

 

TORNAR PÚBLICO 

 A data de inscrição para a Consulta Popular de Diretores e Diretores Auxiliares das 

Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação Básica de Morretes, do processo de 

consulta popular, como também dos demais prazos e requisitos que envolvem a escolha, a 

saber: 

No Edital nº 032 publicado em 25 de novembro de 2022,  

 

I - ONDE SE LÊ:  

3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Os candidatos que preencherem todos os requisitos acima mencionados devera o requerer sua 
inscriça o, conforme ficha de inscriça o em anexo, instruí da com apresentaça o dos documentos 
originais acompanhados de co pias dos seguintes documentos: 

e- Proposta do Plano de Ação para a instituição, para três anos de mandato (2017/2019), 

compatível com o PPP da respectiva instituição de ensino e com as Políticas Educacionais 

da atualidade; 

 

II - LEIA-SE:  

3. DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

1. Os candidatos que preencherem todos os requisitos acima mencionados devera o requerer sua 
inscriça o, conforme ficha de inscriça o em anexo, instruí da com apresentaça o dos documentos 
originais acompanhados de co pias dos seguintes documentos: 

e- Proposta do Plano de Ação para a instituição, para três anos de mandato (2023/2025), 

compatível com o PPP da respectiva instituição de ensino e com as Políticas Educacionais 

da atualidade; 

 

III - NO ITEM 4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

Acrescenta-se alínea “e” 
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e- O número para identificação da chapa para o momento da votação será de acordo com o 

número do protocolo de registro de candidatura atribuído, ficando a chapa ciente do seu 

número no momento do protocolo de registro de sua candidatura. 

 

IV - NO ANEXO CALENDÁRIO CONSULTA POPULAR 
 
ONDE SE LÊ: 

 N° 02 - Escolha membros da mesa de escolha nas Instituições de Ensino (Assembleias) - 

Datas Previstas: 30/11; 01/12; e 02/12 (4ª; 5ª; e 6ª feiras) 

 

LEIA-SE: 

N° 02 - Assembleia para eleição da Mesa de Escolha na Instituição de Ensino - Datas 

Previstas: 30/11; 01/12; e 02/12 (4ª; 5ª; e 6ª feiras) 

 

 

Dê-se lhe ciência e cumpra-se. 

Morretes, 02 de dezembro de 2022.  
 
 
 
 
 

ADRIANA ASSUMPÇÃO 

Secretária Municipal de Educação e Esporte 

Portaria nº 06 de 04/01/2021  
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