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OFÍCIO CIRCULAR 

 

Aos(às) servidores(as) da educação da rede municipal de Jacobina-BA 

Assunto: eleições para secretário(a) de Educação e Cultura do Município de Jacobina-BA 

  

Caros(as) servidores(as), estamos vivendo um momento ímpar para educação da rede municipal 

de Jacobina. Pela primeira vez na história do Município, nós servidores(as) da rede municipal, 

teremos a oportunidade de indicar nosso(a) próximo(a) Secretário(a) de Educação e Cultura. 

Precisamos ter cautela e atenção para escolhermos uma pessoa que conheça as nossas demandas 

e seja engajado(a) em nossas lutas.  

A APLB-sindicato reuniu-se nesta terça-feira (17 de novembro) com o prefeito eleito Tiago 

Dias, para estabelecermos os critérios para esta escolha. Em reunião posterior com esta 

diretoria ficou decidido o seguinte: 

O processo eletivo ocorrerá em três etapas distintas, sendo elas:  

1 – Inscrição feita pela pessoa interessada no cargo; 

2 – Seleção de, no máximo, quatro nomes entre os candidatos inscritos; 

3 – Escolha de um desses candidatos através de voto direto pelos(as) profissionais da educação1 

da rede municipal da educação. 

1. Da inscrição: 

As inscrições no processo ocorrerá através do preenchimento de ficha de inscrição (anexo 1), 

apresentação de carta de intenção (anexo 2) e currículo. Tais documentos devem ser 

encaminhados para o e-mail aplb-jacobina@hotmail.com ou entregue pessoalmente na sede da 

APLB-sindicato situada na rua Nilza de Carvalho Cruz, S/N, bairro Jacobina 1, Jacobina-Ba,  

                                                   
1 São servidores da educação, segundo a Lei 1.210 de dezembro de 2013 (Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos profissionais da Educação Básica do Município de Jacobina-BA), professores (as), agentes de 

portarias, coordenadores pedagógicos e agentes administrativos concursados lotados na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 
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no dia 23 de novembro de 2020 (segunda-feira) das 8h às 12h – 14h às 17h. Caso o(a) 

candidato(a) opte por fazer sua inscrição por e-mail, este deve ser enviado no mesmo horário 

do atendimento presencial. 

De acordo com os critérios estabelecidos por esta instituição, em consonância com o prefeito 

eleito, os candidatos devem: 

1.1 – Ser profissional efetivo da educação da rede municipal há, no mínimo, 5 anos; 

1.2 – Ter nível superior completo em pedagogia ou qualquer licenciatura; 

1.3 – Ter bom relacionamento interpessoal;  

1.4  – Conhecer a Lei 1.210/2013;  

1.5  – Ter experiência administrativa e pedagógica; 

1.6  – Ter perfil e sensibilidade de gerenciamento educacional; 

1.7  – Ser atuante na luta pelas causas da educação do Município; 

1.8  – Ter capacidade de escuta e empatia; 

1.9  – Ter disponibilidade de tempo para trabalhar em dedicação exclusiva; 

1.10  – Fazer a inscrição e apresentar todos os documentos solicitados no prazo estabelecido 

acima. 

Os documentos da inscrição serão apresentados e analisados pelo prefeito eleito junto com uma 

comissão composta por três membros desta diretoria e até o dia 27 de novembro deste (sexta-

feira) serão divulgados os nomes dos inscritos que concorrerão ao cargo de Secretário 

Municipal de Educação e Cultura do Município de Jacobina-BA. 

2 . Da eleição: 

A eleição ocorrerá presencialmente na sede da APLB-sindicato em data a ser divulgada 

posteriormente, das 8h às 17h. 

2.1 Serão utilizadas cédulas de papel com o nome dos(as) candidatos(as) onde o(a) servidor(a) 

marcará o nome do(a) candidato(a) escolhido(a). 

2.2 Poderão votar todos(as) os(as) servidores(as) da educação da rede municipal de educação. 
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2.3 Para votar o(a) servidor(a) deve estar portando seu contracheque que comprove o vínculo 

com a educação e um documento oficial com foto. 

2.4 Não será permitida a entrada no local de votação sem o uso de máscara. 

2.4 O(a) servidor(a) deverá levar sua caneta para votar e álcool gel para uso pessoal. 

2.6 A urna será aberta após as 17h do segundo dia e os votos serão computados na presença 

desta diretoria, do prefeito eleito ou alguém designado pelo mesmo para a função e dos(as) 

candidatos(as) que estiverem concorrendo ao cargo. 

2.7 Caso o(a) candidato(a) não possa estar presente no momento da contagem dos votos, ele(a) 

poderá indicar uma pessoa para lhe representar, mediante procuração assinada, com 

antecedência mínima de 3h. 

 

Por ser um momento ímpar para a educação do nosso Município, pedimos a todos(as) que 

participem do processo, dando seu voto. Vamos juntos(as) lutar por nossos direitos e por uma 

educação pública de qualidade para nossos(as) alunos(as). 

Jacobina, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

 
 

Maria da Glória Silva dos Santos Nascimento 

Diretora da Delegacia Zonal do Ouro 
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Anexo 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

Endereço: 

 

Número de matrícula: CPF: 

Escola onde atua: 

 

Escolaridade: Superior (   ) Especialista (    ) Mestre (    ) 

Descrição da sua escolaridade: 
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Anexo 2 

CARTA DE INTENÇÃO  

A carta de intenção deve ser escrita em forma dissertativa, com o mínimo de três e o máximo 

de cinco laudas, com identificação do(a) candidato(a) apresentando-se como pessoa e 

profissional, bem como apresentado as justificativas para o pleito neste cargo. 

O texto deve ser escrito seguindo as normas da ABNT, com fonte Arial ou Times New Romam, 

tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas e recuos de 3cm nas margens superior e esquerda 

e 2cm nas margens inferior e direita. 

 


