GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – CAS/DF

O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF),
vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social,
Mulheres,
Igualdade
Racial
e
Direitos
Humanos (SEDESTMIDH),
realizará eleição dos representantes da Sociedade Civil, referente ao
mandato de 2018/2021.
Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, na condição de eleitores
e/ou candidatos, os representantes ou organizações de usuários, as entidades
e organizações de Assistência Social, entidades e organizações dos
trabalhadores do SUAS, com atuação no âmbito do Distrito Federal,
conforme critérios informados na Resolução Nº 5 CAS/DF em anexo,
apresentando o requerimento e a documentação necessária, que deverão ser
protocolados diretamente no Conselho, no horário de 9h as 12h e das 14 as
18h, no período de 27/03/2018 a 13/04/2018 no seguinte endereço: SEPN
515, Bloco A, Lote 1, 3º andar, Sala 301, Edifício Sede da SEDESMIDH, Asa
Norte – Brasília/DF.
Ao todo, 24 vagas devem ser preenchidas, sendo 08 vagas para os
representantes de usuários (04 titulares e 04 suplentes), 08 vagas para os
representantes das entidades de atendimento socioassistencial (04 titulares e 04
suplentes) e 08 vagas para os representantes dos trabalhadores do SUAS (04
titulares e 04 suplentes).
A eleição acontecerá em Assembleia Geral, no dia 29 de maio de
2018 (terça-feira), na Casa de Ismael – Lar da Criança, localizada no SGAN
Quadra 913, Conjunto G - Asa Norte, com o credenciamento de 9h às 11h,
instalação da Assembleia às 11h e encerramento previsto para às 13h.
Convidamos os atores da rede socioassistencial a contribuírem para
ampla divulgação do supracitado processo eleitoral, e, aos que atendam a
condição de eleitores e/ou candidatos, ao exercício do compromisso com o
Sistema Único de Assistência Social e efetiva participação nesta eleição.
Para melhores informações favor entrar em contato com a Secretaria
Executiva do CAS/DF no Edifício Sede da SEDESTMIDH, 515 Norte, 3° Andar,
Sala 302 – Brasília/DF, telefones: 3348-3550/3348-3549/3327-9766.
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