Caçapava, 05 de Abril de 2016
EDITAL
A presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que entre os dias 18 a 29 de Abril de 2016, o Conselho Municipal
de Educação, de acordo com a Lei 5259 de 27 de Março de 2014, em
cumprimento aos art. 5º, receberá para a composição do Conselho Municipal de
Educação - biênio 2016-2018:
• as indicações da Administração Pública e das Instituições Representantes
da Sociedade Civil;
• as indicações feitas pelas escolas estaduais e municipais para aqueles
que desejarem concorrer o pleito dos Representantes da Sociedade Civil
(pais e alunos) e dos Representantes do Poder Público (professores e
funcionários).
O Fórum de eleição ocorrerá em 08 de junho de 2016, 4ª feira, às 14h, em
primeira convocação e as 14h30 min em segunda convocação, na Secretaria
Municipal de Educação, situada à rua Francisco Romão do Amaral, nº81, Vila
Santa Isabel.
Ficam convocados para o Fórum os seguintes segmentos:
o Pais de alunos da Rede Municipal de Ensino, membros do Conselho
de Escola;
o Pais de alunos da Rede Estadual de Ensino, membros do Conselho de
Escola;
o Alunos do Grêmio Estudantil Municipal, maior de 18 anos.
o Alunos do Grêmio Estudantil Estadual, maior de 18 anos.
o Professores da Rede Municipal de Ensino;
o Professores da Rede Estadual de Ensino;
o Funcionários da Área da Educação Municipal.
Os interessados em se candidatar a representantes dos segmentos acima,
deverão se inscrever nas escolas Estaduais e Municipais onde atuam ou que
tenham seus filhos matriculados.
Os representantes de professores aposentados interessados em se candidatar
deverão se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, situada à rua
Francisco Romão do Amaral, nº81, Vila Santa Isabel no período de 18 a 29 de
Abril de 2016.
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