
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA MESA APURADORA 

 

Unidade Escolar:________________________________ 

CRE:__________________________________________ 

 

 Aos  vinte e _____________ dias do mês de maio de dois mil e quatorze, reuniram-se 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

componentes da Mesa Apuradora de votos, para apurar os votos da Comunidade Escolar da Unidade Escolar 

acima identificada. Informamos que para a eleição da direção da Unidade Escolar acima identificada, no 

conjunto de eleitores composto por membros dos segmentos da Carreira Magistério Público do DF, Carreira 

Assistência à Educação e professores substitutos (MAS) o quorum mínimo de 50% _____________ alcançado 

(foi ou não foi). No segmento identificado como MAS o resultado da apuração dos votos foi: a CHAPA 

ÚNICA obteve entre os votos válidos, _______ votos SIM e _______votos NÃO, sendo que neste conjunto 

foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos, com ________ votantes listados no 

caderno de votação, teve comparecimento de __________ votantes e _________ ausências. Informamos, 

ainda, que para a eleição da direção da Unidade Escolar acima identificada, no conjunto de eleitores composto 

por membros dos segmentos Pais/Mães ou Responsáveis e  Estudantes (PRE), o quorum mínimo de 10% 

_____________ alcançado (foi ou não foi). No segmento identificado como PRE o resultado da apuração dos 

votos foi: a CHAPA ÚNICA obteve entre os votos válidos, _______ votos SIM e _______votos NÃO, sendo 

que neste conjunto foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos. Foram registradas as 

seguintes ocorrências: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________, ____ de maio de 2014. 

 

 

Assinam e lavram esta Ata: 

 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Comissão Eleitoral Central 

 

 

 

Comissão Eleitoral Central 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA MESA APURADORA 

 

Unidade Escolar:________________________________ 

CRE:__________________________________________ 

 

 Aos vinte e __________ dias do mês de maio de dois mil e quatorze, reuniram-se 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

componentes da Mesa Apuradora de votos, para apurar os votos da Comunidade Escolar da Unidade Escolar 

acima identificada. Informamos que para a eleição da direção da Unidade Escolar acima identificada, no 

conjunto de eleitores composto por membros dos segmentos da Carreira Magistério Público do DF, Carreira 

Assistência à Educação e professores substitutos (MAS) o quorum mínimo de 50% _____________ alcançado 

(foi ou não foi). No segmento identificado como MAS o resultado da apuração dos votos foi: entre os votos 

válidos, a CHAPA 1 obteve _______ votos,  a CHAPA 2 obteve _______votos, sendo que neste conjunto 

foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos. Aplicando a fórmula descrita na 

portaria nº 254/2013, a chapa 1 obteve _____% e a chapa 2 obteve ______% no conjunto MAS. 

Informamos, ainda, que para a eleição da direção da Unidade Escolar acima identificada, no conjunto de 

eleitores composto por membros dos segmentos Pais/Mães ou Responsáveis e  Estudantes (PRE), o quorum 

mínimo de 10% _____________ alcançado (foi ou não foi).. No segmento identificado como PRE o resultado 

da apuração dos votos foi: entre os votos válidos, a CHAPA 1 obteve _______ votos,  a CHAPA 2 obteve 

_______votos, sendo que neste conjunto foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos. 

Aplicando a fórmula descrita na portaria nº 254/2013, a chapa 1 obteve _____% e a chapa 2 obteve 

______% no conjunto PRE. A soma dos percentuais dos conjuntos MAT e PRE foram: CHAPA 1 _____% 

e CHAPA 2 _____%. Foram registradas as seguintes ocorrências: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________, ____ de maio de 2014. 

 

 

Assinam e lavram esta Ata: 

 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Comissão Eleitoral Central 

 

 

 

Comissão Eleitoral Central 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA MESA APURADORA 

 

Unidade Escolar:________________________________ 

CRE:__________________________________________ 

 

 Aos vinte e __________ dias do mês de maio de dois mil e quatorze, reuniram-se 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

componentes da Mesa Apuradora de votos, para apurar os votos da Comunidade Escolar da Unidade Escolar 

acima identificada. Informamos que para a eleição da direção da Unidade Escolar acima identificada, no 

conjunto de eleitores composto por membros dos segmentos da Carreira Magistério Público do DF, Carreira 

Assistência à Educação e professores substitutos (MAS) o quorum mínimo de 50% _____________ alcançado 

(foi ou não foi). No segmento identificado como MAS o resultado da apuração dos votos foi: entre os votos 

válidos, a CHAPA 1 obteve _______ votos,  a CHAPA 2 obteve _______votos e a CHAPA 3 obteve 

_______ votos, sendo que neste conjunto foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos. 

Aplicando a fórmula descrita na portaria nº 254/2013, a chapa 1 obteve _____%, a chapa 2 obteve 

______% e a chapa 3 obteve ______% no conjunto MAS. Informamos, ainda, que para a eleição da direção 

da Unidade Escolar acima identificada, no conjunto de eleitores composto por membros dos segmentos 

Pais/Mães ou Responsáveis e  Estudantes (PRE), o quorum mínimo de 10% _____________ alcançado (foi ou 

não foi). No segmento identificado como PRE o resultado da apuração dos votos foi: entre os votos válidos, a 

CHAPA 1 obteve _______ votos,  a CHAPA 2 obteve _______votos e a CHAPA 3 obteve _______ votos, 

sendo que neste conjunto foram apurados _______ votos em branco e _______  votos nulos. Aplicando a 

fórmula descrita na portaria nº 254/2013, a chapa 1 obteve _____%, a chapa 2 obteve ______% e a 

chapa 3 obteve ______% no conjunto PRE. A soma dos percentuais dos conjuntos MAT e PRE foram: 

CHAPA 1 _____%, CHAPA 2 ______% e CHAPA 3 _____%. Foram registradas as seguintes ocorrências: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

_________________, ____ de maio de 2014. 

 

 

Assinam e lavram esta Ata: 

 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Comissão Eleitoral Central 

 

 

 

Comissão Eleitoral Central 


