DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Marechal Castelo Branco - nº. 71 – Centro / Eldorado – SP
Tel. (013)3871-1518/1512/1652.

E-mail: educacao@eldorado.sp.gov.br
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Conselho Municipal do
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB
Edital nº 01/2014

O Senhor João Norberto Fogaça Júnior, RG: 42.143.336-X, Presidente do Conselho
FUNDEB no Município da Estância Turística de Eldorado/SP, no uso de suas atribuições
legais, publica a abertura de Edital para a normatização do Processo Eletivo para a escolha
de membros que comporão o Conselho FUNDEB neste município, no período de
30/08/2014 a 30/08/2016, diante dos segmentos abaixo discriminados:
I – 02 (dois) Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um)
do Departamento Municipal de Educação;
II – 01 (um) Representante dos professores efetivos das escolas públicas municipais;
III – 01 (um) Representante dos diretores das escolas públicas municipais;
IV – 01 (um) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas
municipais;
V – 02 (dois) Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais;
VI – 02 (dois) Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública;
VII – 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Educação;
VIII – 01 (um) Representante do Conselho Tutelar e;
IX – 01 (um) Representante do Conselho de Alimentação Escolar – CAE no município.
O Processo Eletivo ocorrerá em duas etapas:
Etapa I – Período de 03 a 13/10/2014:
As Unidades Escolares Municipais deverão, no período de 03 a 13/10/2014, indicar
representantes constantes nos itens II, III, IV e V, conforme segmentos discriminados, para
participar do Processo Eletivo no âmbito municipal.
As Unidades Escolares Municipais e Estaduais deverão, no período de 03 a 13/10/2014,
indicar representantes do item VI, para participar do Processo Eletivo em âmbito municipal.

O Conselho Municipal de Educação, o Conselho Tutelar e o Conselho de Alimentação
Escolar deverão, no período de 03 a 13/10/2014, indicar 01 (um) membro titular de cada
Conselho discriminado e seu respectivo suplente ao Departamento Municipal de Educação.
Etapa II – Processo Eletivo em âmbito municipal;
Dia: 23/10/2014
Local: Aldeia Cultural
Horário: das 19:00 horas às 20:00 horas
Após chamamento público, em data e local certo, os representantes que apresentarem mais
de um indicado, incorrerão em Processo Eletivo, em cédula única.
A participação para votação no Processo Eletivo se efetivará mediante apresentação de
documento com foto.
O Processo Eletivo ocorrerá da seguinte forma:
1. Ficará exposta no recinto a relação dos representantes indicados de cada segmento
dos itens II, III, IV, V, VI;
2. Cada eleitor receberá uma cédula para discriminar os nomes dos representantes,
podendo ser escolhido um de cada segmento.
3. Ao final do tempo estipulado para o Processo Eletivo, será realizada, imediatamente,
a apuração de votos.
4. O candidato mais votado será o titular e o 2º mais votado será seu suplente.
5. No caso dos itens V e VI, os dois primeiros candidatos serão os titulares e os 3º e 4º
mais votados serão seus respectivos suplentes.
6. Casos omissos ficam sob deliberação do Conselho do FUNDEB.

Estância Turística de Eldorado, 03 de outubro de 2014.

______________________________________
João Norberto Fogaça Júnior
RG: 42.143.336-X
Presidente do Conselho FUNDEB no município

