
 

 

ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO, PARADIDÁTICO E 

TÉCNICO PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES – EDITAL 42/2018 – SME 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais 

RESOLVE: 

 

- Alterar as datas constantes no cronograma de atividades, ANEXO VI, que passa a ter 

a seguinte redação: 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

AÇÃO PERÍODO 

INSCRIÇÃO E ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO E DOS LIVROS 

24/09/2018 a 04/10/2018 

ANÁLISE DOS TÍTULOS INSCRITOS 08/10/2018 a 19/12/2018 

PUBLICAÇÃO DOS TÍTULOS APROVADOS 

NA SELEÇÃO 

08/02/2019 

PRAZO PARA RECURSO 11 e 15/02/2019 

RESULTADO FINAL 28/02/019 

 

- Incluir a seguinte redação do item 6. Divulgação dos resultados do Edital 42/2018 – 

SME que passa a ser: 

 

6.3. Publicados os títulos aprovados na seleção, os titulares de direito autoral e/ou 

representantes legais das obras literárias inscritas poderão interpor recurso dentro do 

prazo de 11 de fevereiro de 2019 até 15 de fevereiro de 2019, compreendido os dias 

úteis, para serem recebidos pela Secretaria Municipal da Educação, cujas razões 

deverão ser apresentadas por escrito, pessoalmente ou por correio para o endereço: 

Avenida Desembargador Moreira, nº 2875 – 6º andar – Dionísio Torres – 

Fortaleza/CE, CEP: 60.170-002 – Coordenadoria de Articulação da Comunidade e 

Gestão Escolar da Secretaria Municipal da Educação. Bem como poderão ser 

encaminhados via correio eletrônico para o seguinte endereço: 

assin.livro@sme.fortaleza.ce.gov.br, dentro do prazo estipulado, nos seguintes 

horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Competindo o julgamento à Comissão 

Técnica da Secretaria Municipal da Educação. 
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6.4. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por quem não for 

representante legal para responder pelo proponente. 

6.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

6.6 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento a 

todos no seguinte endereço eletrônico: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/, 

conforme o cronograma publicado anteriormente.  

6.7 Conforme os critérios estabelecidos no item 2 do Edital 42/2018, o não 

atendimento aos requisitos apresentados neste item configurará desclassificação da 

editora, não cabendo recurso.  

 

 

 

Fortaleza, 31 de janeiro de 2019. 

 

 

Jefferson de Queiroz Maia 
Secretário Municipal da Educação, respondendo 

 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/

