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NORMAS ELEITORAIS PARA REPRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

NO COLEGIADO DO NDI 

 

                                                                                   Dispõe  sobre  a   consulta  às famílias  do  NDI 

                                                                                   para eleger representantes para o Colegiado  

                                                                                  do  Núcleo de   Desenvolvimento  Infantil,  para  

                                                o ano  de 2012/2013.                  

 

 

 

DO COLÉGIO ELEITORAL 

 

   Art. 1º -  O colégio eleitoral será formado por representantes legais das crianças, regularmente 

matriculadas no NDI, sendo que vota apenas um representante, independente do número de filhos 

matriculados; 

 

 

DOS CANDIDATOS 

        

Art. 2º - São elegíveis para a função de representantes no colegiado do NDI, pais ou responsáveis legais 

de crianças, de qualquer categoria (técnico, docente ou estudante), regularmente matriculadas no NDI. 

 § 1º -  Serão eleitos dois representantes como titular e dois como suplente, independente da 

categoria a qual pertençam. 

  

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º - As inscrições serão feitas individualmente. Os dois candidatos mais votados serão os titulares 

e os dois segundos os suplentes. 

 

§  1º - O edital de abertura de inscrições será divulgado no site do NDI e afixado no mural de 

entrada do Núcleo. 

  §  2º - As inscrições serão realizadas na secretaria do NDI, das 7h30min às 12h30min e na 

coordenação administrativa-financeira, das 13h30min às 17h30min. 

 

 



DA VOTAÇÃO 

 

Art. 4º - A consulta a comunidade do NDI será realizada em data definida pela direção. 

   §  1º –  A mesa receptora funcionará com 03 (três) mesários designados  pela Comissão   

                         Eleitoral, sendo um de cada categoria 

    §  2º – O horário da eleição será das 8h às 17h, ininterruptamente;  

 

DA CONDIÇÃO DE VOTAR 

 

Art. 5º - O representante legal da criança deverá apresentar-se a mesa receptora e: 

     

   1 – Assinar a lista de votação; 

   2 – Receber a cédula devidamente rubricada pelos mesários; 

   3 – Exprimir seu desejo de voto e colocar a cédula na urna. 

 

 

Art. 6º - Encerrada a votação a comissão eleitoral procederá a apuração com a presenças dos 

representantes das famílias.  

 

   §  1º - Verificar se o número de votos constantes da urna confere com o número de votantes, 

conforme listagem de votação assinada; 

 

   §  2º - Havendo igualdade de votos e votantes proceder-se-á a abertura dos votos, separando-os   

                      por  candidatos, brancos e nulos. 

 

 

DOS RESULTADOS 

 

Art. 7º - Serão considerados eleitos os quatro candidatos mais votados, sendo os dois primeiros para 

titulares e os seguintes para suplentes. 

 

   §  1º - Caracteriza-se como voto válido aquele no qual o eleitor manifestou claramente sua  

                        intenção de voto em favor de um ou mais candidatos; 

  

   §  2º - Caracteriza-se voto não válido os brancos e nulos, sendo que, o voto branco é aquele  

                        cuja cédula não apresenta nenhum tipo de manifestação e, voto nulo aquele que estiver  

                        com qualquer tipo de rasura. 

 

              §  3º Havendo empate entre os candidatos a definição da eleição seguirá dois critérios 

a) Representante legal da criança mais antigo no NDI e  

b) Representante legal que permanecer vinculado ao NDI por no mínimo mais 02 anos. 

   

 

ART. 8º - Dos resultados da eleição poderão ser interpostos recursos, num prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da proclamação dos resultados, à direção do NDI,  que deverá deliberar sobre o assunto dentro de 

05 (cinco) dias. 
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