
ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 
PORTARIA Nº 001/2022-SME

 
A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, através
da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado
pelo secretário, Heberte Lamarck Gomes da Silva, no uso de
suas atribuições;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor a
Comissão de Seleção para análise do material didático
impresso específico de Matemática e Português literárias
apresentadas no Chamamento Público nº 001/2022 - SME:
a) John Kennedy Jeronimo Santos, professor II, matrícula nº
005884, que a presidirá a Comissão;
b) Laura Cristina Pereira da Silva, assessor técnico, matrícula
nº 022318;
c) Edilma Oliveira de Assis, professor II, matrícula nº 030676;
d) Jonatas Batista Costa Oliveira, coordenador, matrícula nº
022305.
Art. 2º São atribuições da Comissão de Seleção processar e
julgar chamamento público nº 001.2022 – SME que tem por
objeto recepcionar propostas de projetos de recursos didáticos
para serem avaliados pela Administração, contendo recursos de
apoio didático de natureza complementar a serem utilizados
pelos estudantes e professores do 1º ao 9º ano do ensino
fundamental, dos componentes curriculares de Língua
Portuguesa e Matemática, com fito na contratação futura,
através de pregão eletrônico, com objetivo de contribuir com a
gestão na recomposição das aprendizagens dos estudantes da
rede municipal de ensino do Cabo de Santo Agostinho-PE,
através do Programa AprovaCabo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Cabo de Santo Agostinho, PE, 10 de janeiro de 2022.
 
HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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