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EDITAL Nº 01/15  DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS  DO FUNDEB 2015 

 
  A Presidente do FUNDEB, Sra: Beatriz Novakowski Becker, convoca a 
Comunidade Escolar para Eleição dos membros do FUNDEB, a ser realizada 
nas dependências do CENTRO DE CONVENÇÕES, no dia Vinte e dois  de 
Outubro de dois mil e quinze, conforme data descrita neste edital. Dentre os 
profissionais da escola, poderão apresentar-se à vaga de membros do 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB  
NO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE  e deverá ser composto por, no 
mínimo, nove membros sendo: 

 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 1(um) da Secretaria municipal de Educação ou órgão 
educacional equivalente; 

 1(um) representante dos professores da Educação Básica Pública; 
 1(um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
 1(um) representante dos servidores  técnico-administrativos das escolas 

básicas públicas; 
 2(dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
 (dois) representantes  dos  estudantes da educação básica pública, 

sendo um deles indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 
  Os interessados para atuarem como representantes dos segmentos poderão 
se inscrever no período que antecede à eleição ou no dia da reunião em que 
acontecerá a eleição dos segmentos, os mesmos deverão levar os seguintes 
documentos: Comprovante de Residência ,CPF  e  RG.          
  A eleição será feita por meio de aclamação, conforme cronograma abaixo, e 
terá registro em ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO DO FUNDEB 

SEGMENTOS DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO

 Diretores 

 Professores 

 Coordenadora 

 Auxiliar Administrativo 

 Alunos Secundaristas 

 

            Dia: 22/10/2015 

Horário: 09h00min h 

 Local: CENTRO DE CONVENÇÕES EDSON 
DALKE 

              

Almirante Tamandaré; 15 de setembro de 2015. 
Beatriz Novakowski becker 

Presidente do FUNDEB 
 
 

 


