
CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2076, DE 18 DE ABRIL DE 2018)

Errata Edital n º 001/2018 – CMAS/SMJ

O Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá – CMAS/SMJ, no

uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital nº 001/2018, que convoca a

Eleição dos Representantes da Sociedade Civil que irão compor o Colegiado do

Conselho – Triênio 2018/2021, para nele fazer constar que:

ONDE SE LÊ:

6– DO PROCESSO ELEITORAL E ASSEMBLEIA FINAL

6.1 – O processo eleitoral e a assembleia final serão realizados no dia 18

de junho de 2018 no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS,

localizado na Rua dos Evangélicos, nº 490, Centro, Santa Maria de

Jetibá/ES, CEP 29.645-000.

6.2– A eleição para composição dos segmentos da Sociedade Civil no

CMAS/SMJ será realizada em fórum próprio;

6.3 – Todos/as os/as usuários/as e organizações de usuários/as poderão

exercer o direito ao voto no dia 18 de junho de 2018 no período

matutino de 08:00h às 11:00h;

6.4– A Assembleia final para apuração dos votos do segmento de

usuários/as será no dia 18 de junho de 2018 às 11h. A presença dos

candidatos habilitados é obrigatória;

6.5– Todos/as os/as Trabalhares/as do SUAS poderão exercer o direito ao

voto no dia 18 de junho de 2018, no período vespertino de 13:00h às

16:00h, exceto os profissionais com cargo de direção ou de confiança na

gestão do SUAS, respeitando a eleição em fórum próprio e a Resolução

CNAS 06/2015;

6.6 - A Assembleia final para apuração dos votos do segmento de

trabalhadores/as será no dia 18 de junho de 2018 às 16h. A presença dos

candidatos habilitados é obrigatória;

6.7– A assembleia para eleição das Entidades/Organizações prestadoras

de serviços sem fins lucrativos na área de Assistência Social será no dia

18 de junho de 2018 às 08:00h.
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6.8– Todos os eleitores deverão apresentar um documento oficial com foto;

LEIA-SE:

6– DO PROCESSO ELEITORAL E ASSEMBLEIA FINAL
6.1 – O processo eleitoral e a assembleia final serão realizados no dia 27

de junho de 2018 no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS,

localizado na Rua dos Evangélicos, nº 490, Centro, Santa Maria de

Jetibá/ES, CEP 29.645-000.

6.2– A eleição para composição dos segmentos da Sociedade Civil no

CMAS/SMJ será realizada em fórum próprio;

6.3 – Todos/as os/as usuários/as e organizações de usuários/as poderão

exercer o direito ao voto no dia 27 de junho de 2018 no período

matutino de 08:00h às 11:00h;

6.4– A Assembleia final para apuração dos votos do segmento de

usuários/as será no dia 27 de junho de 2018 às 11h. A presença dos

candidatos habilitados é obrigatória;

6.5– Todos/as os/as Trabalhares/as do SUAS poderão exercer o direito ao

voto no dia 27 de junho de 2018, no período matutino de 08:00h às

11:00h, exceto os profissionais com cargo de direção ou de confiança na

gestão do SUAS, respeitando a eleição em fórum próprio e a Resolução

CNAS 06/2015;

6.6 - A Assembleia final para apuração dos votos do segmento de

trabalhadores/as será no dia 27 de junho de 2018 às 11h. A presença dos

candidatos habilitados é obrigatória;

6.7– A assembleia para eleição das Entidades/Organizações prestadoras

de serviços sem fins lucrativos na área de Assistência Social será no dia

27 de junho de 2018 às 08:00h.

6.8– Todos os eleitores deverão apresentar um documento oficial com foto;
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ONDE SE LÊ:

7 – DO CALENDÁRIO ELEITORAL

29/05/2018 a 30/05/2018 Divulgação do edital de convocação para o processo
eleitoral.

04/06/2018 a 08/06/2018 Inscrição, conforme itens 3 e 4 deste Edital.

11/06/2018 e 12/06/2018 Análise dos pedidos de inscrição.

13/06/2018 Divulgação da lista de inscritos habilitados a participarem
da assembleia (www.pmsmj.es.gov.br ).

18/06/2018 Assembleia de eleição.

19/06/2018 a 20/06/2018 Publicação dos resultados da eleição
(www.pmsmj.es.gov.br ).

21/06/2018 a 22/06/2018 Encaminhamento da minuta de Decreto de nomeação
dos/as conselheiros/as para publicação.

04/07/2018 Posse dos/as Conselheiros/as para gestão 2018/2021 e 1ª
reunião para eleição da mesa diretora.

LEIA-SE:

7 – DO CALENDÁRIO ELEITORAL

04/06/2018 Divulgação do edital de convocação para o processo
eleitoral.

04/06/2018 a 21/06/2018 Inscrição, conforme itens 3 e 4 deste Edital.

22/06/2018 Análise dos pedidos de inscrição.

25/06/2018 Divulgação da lista de inscritos habilitados a participarem
da assembleia (www.pmsmj.es.gov.br ).

27/06/2018 Assembleia de eleição.

28/06/2018 Publicação dos resultados da eleição
(www.pmsmj.es.gov.br ).

29/06/2018 Encaminhamento da minuta de Decreto de nomeação
dos/as conselheiros/as para publicação.

04/07/2018 Posse dos/as Conselheiros/as para gestão 2018/2021 e 1ª
reunião para eleição da mesa diretora.
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