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CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA DO FÓRUM BAIANO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PARA ESCOLHA DO GRUPO GESTOR (TRIÊNIO 2015-2017) 

 
 

O Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI) convoca instituições, organizações 

governamentais e não-governamentais e profissionais da área de educação para 

participar da Assembléia Regional, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2015, às 14 

horas, no auditório I (1º andar) da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Bahia (Av. Reitor Miguel Calmon, s/n – Vale do Canela). Na Assembléia 

realizaremos as eleições para a escolha do Grupo Gestor do FBEI/Pólo Região 

Metropolitana.  

O FBEI é uma instância de organização e articulação interinstitucional, 

suprapartidária, que agrega diversos órgãos, organizações, instituições governamentais e 

não-governamentais e profissionais da área de educação, comprometidos com o 

desenvolvimento de ações, a proposição e o monitoramento de políticas públicas para a 

garantia do direito da criança de 0 a 6 anos de idade à Educação Infantil no Estado da 

Bahia. O Fórum tem caráter propositivo, de socialização, divulgação de informações, 

mobilização e congregação de esforços para promover uma Educação Infantil de 

qualidade, inclusiva e socialmente referenciada.  

Todos os integrantes do FBEI têm direito de participar do processo de escolha do 

Grupo Gestor. As instituições, organizações governamentais e não-governamentais 

e profissionais da área de educação candidatos a compor o Grupo Gestor do 

FBEI/Pólo Região Metropolitana devem se inscrever até o dia 27 de agosto de 2015, 

até às 23h59min, por meio do encaminhamento de Ficha de inscrição, abaixo, para o e-

mail fbeieleicoes2015@gmail.com com a indicação de seus representantes (1 titular e 1 

suplente), no caso das instituições e organizações governamentais e não-

governamentais, e do titular, no caso dos profissionais da área de educação. 

 Grupo Gestor de cada Pólo Regional do FBEI é composto por 13 (treze) 

instituições, organizações não-governamentais e governamentais e 02 (dois) por 

profissionais da área de educação, a saber: 

- 01 ONG atuante na Educação Infantil. 
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- 01 Associação de profissionais da educação. 

- 01 Sindicato de profissionais da educação. 

- 01 Entidade nacional ou internacional de defesa à infância. 

- 01 Instituição de ensino superior pública. 

- 01 Instituição de ensino superior privada. 

- 01 Secretaria Municipal de Educação. 

- 01 Escola de Educação Infantil particular. 

- 01 Escola de Educação Infantil pública. 

- 01 Escola de Educação Infantil comunitária ou filantrópica ou confessional. 

- 01 Conselho Estadual ou Municipal de educação. 

- 01 Conselho Municipal ou Estadual de defesa à infância.  

   - 01 Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde ou Assistência Social. 

   - 02 Profissionais da área de educação. 

As instituições, organizações governamentais e não-governamentais e 

profissionais da área de educação candidatos a uma vaga no Grupo Gestor do Pólo 

Regional devem atender também aos seguintes critérios: 

- presença nas reuniões e/ou atividades do FBEI no último triênio (2012-2014); 

- capacidade de articulação e cooperação; 

- disponibilidade para participar das reuniões e atividades do FBEI e; 

- compromisso com a militância na Educação Infantil.  

Para mais esclarecimentos sobre as eleições e sobre a estrutura e organização do 

FBEI, sugerimos a leitura das Regras Básicas para Estrutura e Funcionamento do FBEI 

em anexo. 

A primeira chamada das instituições, organizações, governamentais e não-

governamentais e profissionais da área de educação inscritos a uma vaga no Grupo 

Gestor será feita às 15h e a segunda chamada às 15h30min, quando será iniciada a 

Assembléia.  

As instituições, organizações governamentais e não-governamentais interessados 

em colaborar com o processo de mobilização e articulação do FBEI podem efetivar sua 

filiação ao FBEI no dia e local da Assembleia Regional. 

 

Atenciosamente, 

 

5º Grupo Gestor do FBEI (2012-2014) 
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ELEIÇÕES PARA O GRUPO GESTOR DO FBEI / PÓLO REGIÃO METROPOLITANA  

(2015-2017) 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

Para a sua candidatura a uma vaga no Grupo Gestor do FBEI/Pólo Região Metropolitana 

(2015-2017) é obrigatório o preenchimento e envio desta ficha de inscrição: 

 
Instituição/Organização governamental e não-governamental/Profissional da área de educação: 

______________________________________________________________________________ 

Diretor/Presidente*:______________________________________________________________ 

Endereço completo: _____________________________________________________________ 

Número: _________ Bairro: _______________________  CEP:___________________________ 

Telefone: _____________________________ E-mail: __________________________________ 

 

* Só para instituições, organizações governamentais e não-governamentais 

 

A Instituição/Organização governamental e não-governamental/Profissional da área de 

educação_____________________________________________________________________  

candidata-se a uma vaga no Grupo Gestor do FBEI/Pólo Região Metropolitana (2015-2017) na 

categoria ____________________________________________________________ (consultar 

as Regras Básicas para Estrutura e Funcionamento do FBEI) e indica como Titular o 

sr/a___________________________________________________ e como suplente* o/a 

sr/a__________________________________________________________________________

_______________________. 

* Só para instituições, organizações governamentais e não-governamentais 

 

Salvador, ______ de _______________ 2015. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura (por extenso) 

 


