
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CMFUNDEB 

  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°001/2021-CMFUNDEB 

DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMFUNDEB no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e de acordo com a Lei Municipal 

165/2007 e Lei Municipal 266/2011, CONVOCA ALUNOS MAIORES DE 16 ANOS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - RME a 

participarem do pleito a representante da categoria de ALUNOS no CMFUNDEB, que 

ocorrerá no dia 18 de março de 2021 às 10h para eleger: I - 02 (dois) Titulares e 02 (dois) 

Suplentes; II - Entende-se como aptos a votar, os alunos matriculados em Unidade 

Educacional da RME maiores de 16 anos; III - Entende-se como aptos a concorrer, os alunos 

maiores de 16 anos matriculados em Unidade Educacional da RME e emancipados ou 

maiores de 18 anos. IV - Período de inscrição será do dia 24 de fevereiro a 15 de março de 

2021; V - As fichas de inscrição deverão ser entregues na Casa dos Conselhos situada na 

Rua João Paulo II, nº 08, bairro Dom Aristides no horário de 9:00h às 14:00h, com 

obrigatoriedade do uso de máscara respeitando protocolos de distanciamento social, proteção 

e segurança ao Covid-19; VI-Requisitos para inscrição: cópia de documento de identificação 

com foto, cópia de comprovante de residência, declaração de matricula da escola, número de 

telefone pessoal e ficha de inscrição preenchida; VII - Considerando às recomendações 

previstas no Decreto Municipal 0276/2021 de 22 janeiro 2021, que dispõem sobre a 

adequação às medidas de enfretamento à pandemia de COVID-19; o voto será remoto 

utilizando-se o aplicativo de mensagens por celular, denominado Telegram. VIII - O aluno que 

estiver impossibilitado de utilizar o aparelho celular poderá se fazer presente fisicamente 

durante a reunião no horário de 10h as 11h onde seu voto será computado e registrada em 

Ata da eleição. IX - A quantidade de alunos presentes fisicamente na reunião limitar-se-á a 15 

pessoas. X - Período de votação iniciará as 10:00h finalizando às 11:00h do dia 18 de março 

de 2021; XI - A Comissão Eleitoral que conduzirá a eleição será composta por representantes 

da Secretária Municipal de Educação – SEMED e representantes do Conselho Municipal de 

Educação - COMEM. Marituba-PA, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 


