COMUNICADO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e na Lei Estadual
nº 11.522, que cria o Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE/SC), comunica a
realização da Assembleia para eleger um (01) membro titular e dois (2) membros suplentes,
representantes do segmento de Pais de Alunos das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino,
respectivamente, para compor o referido Conselho, a fim de complementação do quadriênio
2017/2021, a saber:
1. Quem pode participar/ se candidatar: pais de alunos regularmente matriculados nas escolas da
Rede Pública Estadual de ensino de Santa Catarina.
2. Documentação exigida: após a eleição, os eleitos encaminharão cópia do RG, do CPF e uma
declaração atualizada de matrícula feita em escola da Rede Estadual de Ensino, para o e-mail
cae@sed.sc.gov.br.
3. Os pais interessados em participar da assembleia deverão se inscrever pelo link
http://bit.ly/InscriçãoAssembleiaCAE, até as 17h do dia anterior à data da assembleia.
4. Dados para inscrição no link: nome e e-mail do pai/mãe/responsável legal; nome e matrícula do
(a) estudante.
5. As inscrições e votação para preenchimento das vagas serão realizadas na mesma assembleia.
DATA: 16/10/2020
HORÁRIO: 17h
LOCAL: Os inscritos, de que trata o item 3 (três), receberão o link para participação na
assembleia.

Florianópolis, 30 de setembro de 2020.

Natalino Uggioni
Secretário de Estado da Educação

TPS/Redação/GABS
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