
 

 

 

 

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

 

ERRATA Nº 03/2022. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Jardim, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a Errata nº 003/2022, onde 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: 

 

VII. DA ELEIÇÃO: 

Item 7.2. 

Onde se lê: 

“7.2. O processo de eleição para as representações ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2022  de 
8h às 17h, por meio de votação eletrônica, através do link que será disponibilizado por edital 
específico no dia da votação.” 

Leia-se: 

“7.2. O processo de eleição para as representações ocorrerá de 8h do dia 23 de dezembro de 2022 
às 17h do dia 26 de dezembro de 2022, por meio de votação eletrônica, através do link que será 
disponibilizado por edital específico antes da votação.” 

 

Item 7.2. 

Onde se lê: 

“7.3. O resultado das eleições para representantes do CACS/FUNDEB, Gestão 2023/2026, será 
divulgado no dia 26 de dezembro de 2022.” 

Leia-se: 

“7.3. O resultado das eleições para representantes do CACS/FUNDEB, Gestão 2023/2026, será 
divulgado no dia 27 de dezembro de 2022.” 

 

 



 

VIII. DA POSSE: 

Item 7.2. 

Onde se lê: 

“8.1. Os candidatos eleitos serão nomeados por Portaria do Executivo e a posse ocorrerá no dia 30 
de dezembro de 2022 às 14h na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Coronel 
Rocha, nº 211 - Centro, Jardim/CE, CEP 63290-000.” 

Leia-se: 

“8.1. Os candidatos eleitos serão nomeados por Portaria do Executivo e a posse ocorrerá no dia 09 
de janeiro de 2023 às 14h na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Coronel 
Rocha, nº 211 - Centro, Jardim/CE, CEP 63290-000.” 

 

II. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Jardim/CE, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

ANA LUCIA FERREIRA                                                                                                                                                 
Presidente da Comissão Eleitoral                                                                                                       
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