
 
 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC 

Edital nº 018/2018 – Processo Interno nº 355/2018 

Eleição para o cargo de Presidente da FUNDACC – Biênio 2019-2020 

EDITAL N.º 018, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018. 
“Disciplina inscrição para o cargo de Presidente da FUNDACC”  

 
A Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em observância ao artigo 14, e 
seguintes da Lei Municipal nº 1.879, de 18 de outubro de 2010, torna pública a abertura de 
inscrição para candidatos ao cargo de Presidente da Entidade Fundacional para o biênio 
2019-2020. 
 
1) Das inscrições: 
 
1.1 As inscrições deverão ser efetuadas a partir do dia posterior ao da publicação deste 
Edital, em dias úteis, no período da manhã das 09 às 12 horas e no período da tarde das 14 
às 17 horas, na Secretaria Geral da FUNDACC, localizada na Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, 
Caraguatatuba – SP, até as 17h00 do dia 29 de outubro de 2018. 
 
1.2 Dos requisitos necessários (Decreto Lei nº 015/04 - Regimento Interno da FUNDACC), 
para inscrição do candidato: 

 Plano de Ação Cultural (apresentar, no prazo determinado por este edital, a 
proposta escrita do plano de trabalho para o biênio 2019-2020); 

 Curriculum Vitae; 
 Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas; 
 Cópia da Cédula de Identidade Registro Geral; 
 Cópia de Comprovante de Residência e domicílio no Município por, no mínimo, cinco 

anos; 
 Cópia de Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 
 As inscrições deverão ser efetuadas pelo interessado ou por procurador com 

poderes específicos para tal finalidade. 
 

2) Da Seleção/Convocação: 
 
2.1 O Conselho Deliberativo deverá convocar para exposição do plano de trabalho, bem 
como para entrevista pessoal, cada candidato regularmente inscrito. 
 
2.2 Em conformidade com o artigo 44 do Regimento Interno da FUNDACC, ficam 
convocados todos os membros do Conselho Deliberativo da FUNDACC, para 
comparecerem no dia 21 de novembro de 2018, às 18h00, nas dependências da 
Videoteca Lúcio Braun, localizada no Pólo Cultural Prof.ª Adaly Coelho Passos, na Praça Dr. 
Cândido Motta, nº 72, Centro, Caraguatatuba – SP, para votação e elaboração da Lista 
Tríplice, após exposição dos planos de trabalho e entrevista pessoal dos candidatos 
inscritos para o cargo de Presidente da FUNDACC biênio 2019-2020. 

 
 

Caraguatatuba, 27 de setembro de 2018. 

  
 

Silmara Selma Mattiazzo Bolognini 
Presidente da FUNDACC 


