
COMUNICADO Nº 3 /2021 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO 
DE    DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Assunto: Orientações para Eleição eletrônica da CIPA EDUCAÇÃO 2021/2022. 
 

Prezados (as) Diretores (as) / Assistentes de Direção, 

 

A Eleição da CIPA Setorial Educação acontecerá por meio de votação eletrônica secreta, no 
período de 1º a 31 de março de 2021, no link: 
https://egov.santos.sp.gov.br/eleicoes/CipaSeduc/CipaSeduc/ . 
 
O acesso poderá ser realizado por aparelho desktop, notebook ou smartphone conectado à 
internet. Para isso o servidor estatutário e/ou celetista estável deve digitar o seu SSHD e senha e, 
em seguida, escolher o número do candidato para validação do voto. 
 
Cada profissional terá direito a votar uma única vez, independentemente do número de registros 
que ocupar. 
 
Somente poderão votar os servidores em exercício nas Unidades Municipais de Educação 
(UMEs), no Gabinete, nos Departamentos, nas Coordenadorias e Seções vinculadas à Secretaria 
Municipal de Educação (Seduc).  
 
Votos que não estejam de acordo com as regras do Edital nº1/2021 – CIPA/SEDUC serão 
desconsiderados pela Comissão Eleitoral e técnicos do Departamento de Gestão de Tecnologia e 
Informação (Detic), responsáveis pela apuração. 
 
Caso o servidor não consiga, em primeira tentativa, acessar o sistema, solicitamos que realize a 
limpeza de cache apertando simultaneamente as teclas ctrl+shift+delete. 
 
Se mesmo assim não obtiver êxito no acesso, deverá encaminhar para a cipa-
seduc@santos.sp.gov.br nome completo e SSHD para verificarmos a situação. 
 
Aqueles que não lembrarem a senha do SSHD deverão entrar em contato com a Seção de 
Controle de Frequência e Distribuição – Educação (Seconfreq-Seduc) pelo e-mail: seconfreq-
seduc@santos.sp.gov.br 
 
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral. 
 
Encaminhamos anexo, cartaz com a divulgação dos candidatos e seus respectivos números. 
 
Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários pelo e-mail cipa-
seduc@santos.sp.gov.br ou pelo telefone 3211-1841, com Rosana Corrêa Parra. 

Para enviar sugestões e solicitações, os servidores podem entrar em contato com a CIPA 
Setorial Educação pelo e-mail cipa-seduc@santos.sp.gov.br .                   

Siga a CIPA Educação no Instagram: @cipaseduc_santos. 

Acesse o Canal da CIPA Educação Santos no YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCbdOeWqtyuFdudllALcFp0g  

Confira nossas ações, projetos e campanhas.  Participe! 

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários. 

 
CIPA Setorial Educação 

Secretaria Municipal de Educação  


