
 

EDITAL DE ELEIÇÃO N° 001/2022- SME - CACS/FUNDEB 

 

ERRATA Nº 01/2022. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Jardim, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a Errata nº 001/2022, onde reabre as inscrições e altera o cronograma da eleição de 
membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-
FUNDEB) do Município de Jardim/CE - Gestão 2023-2026, conforme as disposições abaixo: 

 

I. Os itens abaixo passam a ter a redação indicada e não como constou no EDITAL DE ELEIÇÃO 
N° 001/2022- SME - CACS/FUNDEB: 

 

VI. DAS INSCRIÇÕES: 

Item 6.1. 

Onde se lê: 

6.1. Para participar do processo eletivo, os candidatos deverão preencher Ficha de Inscrição on line 
no dia 20 de dezembro de 2022, disponível através dos Links de formulário abaixo, sendo 
obrigatório vínculo com o segmento ao qual representam: 

Período de inscrição: 20 de dezembro de 2022, de 8h às 
23h59min 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos PROFESSORES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd12vtchaQ2Q8zPmP_Z9HYJJT

eQdKlQ6K-
M42CujBmhNqNqWg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos DIRETORES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd71inAFTdfjNSyoY0piSEX_5iac

tyiC1AF1iLSz0Pvu6AiHA/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSctz-28FMOsP-

_HnoJ2MlD_0zBJWuMWESmBJYAbcV
vlEYTpFg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfVnpNkJ9yVDN4gt2uUGIcTOc
HCZv-RRu89sfM7X-
VDRbVnOg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos ESTUDANTES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSf8jXTw-

g3sxTj4TGCauzTYawyY-k2Phu9g-
VP60JtNcDzvbA/viewform 



 

 

Leia-se: 

6.1. Para participar do processo eletivo, os candidatos deverão preencher Ficha de Inscrição on line 
nos dias 20 e 21 de dezembro de 2022, disponível através dos Links de formulário abaixo, sendo 
obrigatório vínculo com o segmento ao qual representam: 

Período de inscrição: 20 e 21 de dezembro de 2022, de 8h 
às 23h59min 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos PROFESSORES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd12vtchaQ2Q8zPmP_Z9HYJJT

eQdKlQ6K-
M42CujBmhNqNqWg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos DIRETORES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSd71inAFTdfjNSyoY0piSEX_5iac

tyiC1AF1iLSz0Pvu6AiHA/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSctz-28FMOsP-

_HnoJ2MlD_0zBJWuMWESmBJYAbcV
vlEYTpFg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos PAIS/RESPONSÁVEIS DE ALUNOS: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfVnpNkJ9yVDN4gt2uUGIcTOc
HCZv-RRu89sfM7X-
VDRbVnOg/viewform 

Formulário de inscrição on line para representante 
dos ESTUDANTES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSf8jXTw-

g3sxTj4TGCauzTYawyY-k2Phu9g-
VP60JtNcDzvbA/viewform 

 

II. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Jardim/CE, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

ANA LUCIA FERREIRA                                                                                                                                                 
Presidente da Comissão Eleitoral                                                                                                       

Portaria nº 1912001/22-SME 

 

 

INÊS SAMPAIO NEVES AIRES                                                                                                            
Secretária Municipal de Educação                                                                                                       

Portaria nº 3112005/20-GP 


