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COMPROMISSO DO CANDIDATO COM A GESTÃO DEMOCRÁTICA E COM PAUTA DOS 
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO

Os profissionais da educação por meio do sindicato SINTRAM-SJ, solicitam que TODOS (AS) os (as) 
candidatos (as) a diretores (as) e adjuntos (as) para a Gestão de 2019 – 2021 assinem o 
compromisso de:

1. Defender a Educação pública e de qualidade e combater qualquer forma de retirada de 
direitos ou investimentos públicos na área da Educação.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

2. Garantir que a unidade educativa seja um espaço democrático, respeitando o PPP (projeto 
político pedagógico), e que as decisões sejam tomadas coletivamente a partir de um amplo 
debate.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

3. Promover com a comunidade escolar debates sobre a importância do processo democrático 
de gestão, garantindo a participação dos conselheiros escolares.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

4. Discutir a elaboração do próximo edital de eleições diretas com a comunidade escolar e 
defender as propostas aprovadas na assembleia da categoria, sendo uma delas a garantia de 
que a comissão eleitoral seja formada por dez 10 (dez) servidores efetivos, 05 (cinco) deles 
eleitos em Assembleia Geral específica, convocada pelo SINTRAM-SJ.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

5. Combater o Assédio Moral dentro da unidade escolar e todas as formas de discriminação e 
preconceito.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

6. Garantir a participação dos profissionais da unidade nos espaços deliberativos do sindicato e de 
controle social, como assembleias, reuniões e conselhos.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

7. Garantir espaço de fala aos dirigentes e representantes de base do SINTRAM-SJ nas reuniões da 
unidade educativa.
(     ) CONCORDO          (     ) NÃO CONCORDO

 Unidade Educativa: _____________________________________________________________

_______________________________                                      ______________________________
            Candidato (a) a diretor (a)                                                 Candidato (a) a diretor (a) adjunto (a)

 (nome e assinatura)                                                                      (nome e assinatura)

São José, ___ de Novembro de 2019


