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EDITAL Nº 01/2021 

A assessoria do Grêmio Estudantil deste colégio faz saber que estão abertas as inscrições 
de chapas que desejam concorrer ao GESA, gestão 2022, no período de 22 de novembro a 29 
de novembro de 2021. 

A chapa deve constar de presidente, vice-presidente, 1º tesoureiro e 2º tesoureiro, 1º 
secretário e 2º secretário. No ato de inscrição deverá ser entregue Plano/Proposta de Ação para 
o mandato de 2022. 

Até às 10h do dia 29 de novembro, o TE José, estará recebendo as inscrições das chapas 
que serão realizadas através do FORMS. Cada chapa terá direito de inscrever um fiscal para 
acompanhar o processo eleitoral.  

Estudantes devidamente matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental até o 
3º ano do Ensino Médio estão aptos a organizarem chapas para concorrer ao GESA 2022.  

Todos os estudantes matriculados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º 
ano do Ensino Médio têm direito de votar. 

De acordo com o estatuto do GESA no CAPÍTULO VIII, art. 26, que trata DAS ELEIÇÔES. 
§ 2º Não podem concorrer a cargo eletivo, como presidente, os estudantes que 

frequentam o 3º ano do Ensino Médio no momento da inscrição. 
No dia 30 de novembro haverá espaço para que as chapas apresentem suas propostas 

aos estudantes eleitores. 

No dia 2 de dezembro será publicada, em lugar visível na equipe das turmas, no TEAMS, 
a relação das chapas homologadas, após apreciação do CTAP. A eleição acontecerá dia 7 de 
dezembro, das 8h às 12h, através do FORMS, em link que será disponibilizado nas equipes das 
turmas, TEAMS. 

A chapa que obtiver a maioria simples dos votos será considerada eleita, sendo o 
resultado divulgado até 24 horas após a eleição, dia 8 de dezembro de 2021. 

A posse da nova Diretoria do GESA 2020 ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Casos 
omissos neste Edital serão tratados pela Comissão Eleitoral. 

 

Uruguaiana, 18 de novembro de 2021. 
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