
                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Rua das Palmeiras, 408. Centro. 

São Desidério, Ba. 47820-000. 

ERRATA EDITAL CME 01/2017 

   

A Comissão Eleitoral das Eleições CME 2016/2018, instituída pelo Ato Normativo CME 

01/2017 e com fulcro em reunião realizada em 27 de dezembro de 2017, torna pública a 

ERRATA do Edital CME 01/2017 e,    

 

RESOLVE:   

 

ONDE SE LIA:  

 

4.0 — DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 - Para inscrever-se, a/o candidato deverá: 

I - Preencher Ficha de Inscrição (conforme Anexo I) enviá-la no e-mail 

cmesaodesiderio@gmail.com ou entregar pessoalmente na sede do Conselho Municipal de 

Educação, localizada à Rua das Palmeiras, 408, centro. São Desidério; 

II. Realizar sua inscrição na forma virtual entre os dias 18 a 22 de dezembro, com horário de 

finalização às 17h do dia 22. 

III - Realizar sua inscrição na forma presencial entre os dias 18 a 22 de dezembro, nos 

horários de 8h às 12h, 14 às 17h entre segunda e sexta-feira.  

IV – Nas inscrições presenciais, anexar cópia do RG, CPF e comprovante de residência;  

V – Nas inscrições virtuais, enviar imagens (foto ou digitalização) do RG, CPF e 

comprovante de residência; 

 

9.0 – DA POSSE 

 

9.1 – O Conselho Municipal de Educação encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, relação das/os 

eleitas/os para que sejam nomeados por meio de Decreto ou Portaria e oficializará as nomeações à 

data da posse. 

9.2 – A posse será realizada no dia 25 de janeiro de 2018 em reunião organizada para este fim, onde 

será entregue a portaria de nomeação com a mesma data da posse e assinados os termos de posse e 

compromisso, os quais devem ser arquivados no Conselho Municipal de Educação; 
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                            CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Rua das Palmeiras, 408. Centro. 

São Desidério, Ba. 47820-000. 

PASSA-SE A LER: 

 

4.0 — DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 - Para inscrever-se, a/o candidato deverá: 

I - Preencher Ficha de Inscrição (conforme Anexo I) enviá-la no e-mail 

cmesaodesiderio@gmail.com ou entregar pessoalmente na sede do Conselho Municipal de 

Educação, localizada à Rua das Palmeiras, 408, centro. São Desidério; 

II. Realizar sua inscrição na forma virtual entre os dias 18 a 28 de dezembro, com 

horário de finalização às 15h do dia 22. 

III - Realizar sua inscrição na forma presencial entre os dias 18 a 28 de dezembro, nos 

horários de 8h às 12h, 14 às 15h entre segunda e sexta-feira.  

IV – Nas inscrições presenciais, anexar cópia do RG, CPF e comprovante de residência;  

V – Nas inscrições virtuais, enviar imagens (foto ou digitalização) do RG, CPF e 

comprovante de residência; 

 

9.0 – DA POSSE 

 

9.1 – O Conselho Municipal de Educação encaminhará ao Chefe do Poder Executivo, relação das/os 

eleitas/os para que sejam nomeados por meio de Decreto ou Portaria e oficializará as nomeações à 

data da posse. 

9.2 – A posse será realizada no dia 05 de janeiro de 2018 em reunião organizada para este fim, 

onde será entregue a portaria de nomeação com a mesma data da posse e assinados os termos de 

posse e compromisso, os quais devem ser arquivados no Conselho Municipal de Educação; 

 

 

São Desidério, Bahia 28 de dezembro de 2017. 

 

Emmila Di Paula Carvalho dos Santos 

Coordenadora da Comissão Eleitoral 
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