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CONSELH0 MUNICIPAL DOS I)IREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE

EDITAL DE COMUP\TICACAO

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
-CMDCA, no uso de suas atribuig6es legais, o que disp6e a Lei Municipal i.017, de 29 de
maio de 2015, a Resolugao n° 170, de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional dos

Direitos da Crianga e do Adolescente -CONANDA, e a Resolugao n° 004 de 30 de abril de

2019,

comunica que realizara eleigao

para escolha dos

membros

do

CONSELHO

TUTELAR. Os interessados deverao requerer o registro da pr6~candidatura, na sede do
Conselho Municipal, com enderego na Rua Maranhao, Qd. 03, Lt.16, Setor Vila Maria, Padre
Bernardo:, Estado de Goids, no periodo de20 de maio a 19 de unho de 20

no hordrio de

expediente.

1. DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES
1.1. Cabe ao Conselho dos Direitos da Crianga e do Adolescente do Municipio de Padre
Bemardo, coordenar e conduzir os atos necessarios a realizagao do processo de escolha dos

membros do Conselho Tutelar, sob fiscalizagao do Minist6rio Ptiblico.

1.2. Cumpre ao poder executivo local, por intem6dio da Secretaria Municipal de Assistencia
Social, disponibilizar os meios necessdrios para a realizagao de todos os atos do Processo de
Escolha.

1.3. 0 processo seletivo sera regido por este Edital e compreendera as seguintes fases:
a) inscrigao;

b) exame de conhecimento especifico, de carater eliminat6rio;

c) analise da documentag5o do candidato, de carater eliminat6rio e registro de candidatura;
d) eleicao dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo;

e) curso de formagao inicial, com frequencia obrigat6ria.

1.4. 0 CMDCA, no uso de suas atribuig6es, realizara as devidas publicag6es para cada uma
das fases do processo de escolha de conselheiros tutelares.

2. DOS REQUISITOS PARA 0 REGISTRO
2.1. Somente poderao concorrer ao pleito os candidatos que preencherem, ate o encerramento
das insorig6es, os seguintes requisitos:
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a) reconhecida idoneidade moral, firmada em documentos pr6prios, segundo crit6rios
estipulados pelo CMDCA, atrav6s de resolugao;
b) idade superior a 21 (vinte e urn) anos;

c) residir no municipio ha mais de 02 (dois) anos;

d) ensino m6dio completo;

e) ter comprovada atuagao de no minimo 01 (urn) anos na area de atendimento, promogao e
defesa dos direitos fundamentais de criangas e adolescentes;

P nao ter sofrido penalidade de perda de mandato de conselheiro tutelar no periodo vigente;
g) estar no gozo dos direitos politicos;

Ii) possuir carteira nacional de habilitag5o categoria 8;

i) nao estar sendo processado criminalmente no municipio ou em qualquer outro deste Pals;

j) nao ter sofrido nenhuma condenag5o judicial, transitada em julgado, nos termos do Art.
129, da Lei Federal n° 8.069/90;

k) estar no pleno gozo das aptid6es fisica e mental para o exercicio do cargo de conselheiro

tutelar;
I) nao exercer mandato politico;

3. DESCRICAO SUMARIA DAS ATRIBUIC6ES
3.1. Sao atribuig6es do Conselheiro Tutelar:

I -atender as criangas e adolescentes nas hip6teses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando

as medidas previstas no Art.101, I a VII do ECA;
11 -atender e aconselhar os pais ou responsavel, aplicando as medidas previstas no Art. 129, I
a VII do ECA:

in -promover a execugao de suas decis6es, podendo para tanto:
a) requisitar servigos ptiblicos nas fleas de sadde, educagao, servigo social, previdencia,

trabalho e seguranga;

b) representarjunto a autoridadejudiciaria nos casos de descumprimento injustificado de suas
deliberag6es.

IV - encaminhar ao Minist6rio Ptiblico notfcia de fato que constitua infragao administrativa ou
penal contra os direitos da crianga ou adolescente;

V -encaminhar a autoridade judicidria os casos de sua competencia;
VI -providenciar a medida estabelecida pela autoridade judicidria, dentre as previstas no Art.
101, de I a VI do ECA, para o adolescente autor de ato infracional;
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VII -expedir notificag5es;

VIII - requisitar certid6es de nascimento e de 6bito de crianga ou adolescente quando
necessario;

IX -assessorar o Poder Executivo local na elaboragao da proposta orgamentdria para planos e
programas de atendimento dos direitos da crianga e do adolescente;

X - representar, em none da pessoa e da familia, contra a violagfo dos direitos previstos no
Art. 220, § 3°, inciso 11, da Constituigao Federal;

XI - representar ao Minist5rio Ptiblico para efeito das ag5es de perda ou suspensao do poder
familiar, ap6s esgotadas as possibilidades de manutengao da crianga ou do adolescentejunto a

famllia natural;
XII - promover e incentivar, na comunidade e mos grupos profissionais, ag6es de divulgagao e

treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em criangas e adolescentes.
XIII - providenciar abertura de prontudrio no qual conste registro de atendimento, registros de
visitas domiciliares e institucionais, encaminhamento e acompanhamento dos casos atendidos
para rede de servigos de atengao abrangendo necessidades, violag6es e vulnerabilidades

dentre outras;

XIV - alimentar e sistematizar as informag6es relativas as demandas e defici6ncias na
estrutura de atendimento a populagao de criangas e adolescentes, tendo como base o Sistema
de lnformag2io para a Infancia e Adolescencia I SIPIA, ou sistema equivalente;

XV - elaborar e encaminhar relat6rio trimestral ao Conselho dos Direitos da Crianga e

Adolescente do Municipio de Padre Bemardo, ao Minist5rio Ptiblico e ao juiz da Vara da
Infancia e da Juventude, contendo a sintese dos dados referentes ao exercicio de suas
atribuig6es, ben como as demandas e deficiencias na implementagao das politicas ptiblicas,
de modo que sejam definidas estrat6gias e deliberadas providencias necessdrias para

solucionar os problemas existentes.

§ 10 - i vedado o exercicio das atribuig6es inerentes ao Conselho Tutelar por pessoas

estranhas ao 6rgao ou que nao tenham sido escolhidas pela comunidade no processo
democratico, sendo nulos os atos por elas praticados.
§ 2° - Se, no exercicio das suas atribuig6es, o conselho tutelar entender necessario o

afastamento do convivio familiar, comunicara incontinenti o fato ao Minist6rio Ptiblico,

prestando~lhe infomag6es a respeito dos motivos de tal entendimento das providencias
tomadas para a orientagao, o apoio e a promogao social da familia.
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4. REMUNERACAO
4.1. 0 Conselheiro Tutelar eleito e empossado confome disposigao deste Edital e das regras
do processo de escolha, tera remuneragao correspondente ao vencimento do cargo de

DIRETOR DE APOIOA ASSISTENCIA SOCIAL, do Quadro de Cargos Comissionados e de
Provimento em Comissao, constante na Lei Municipal n° 669, de 24 dejaneiro de 2005.

5. NUMERO DE VAGAS
5.1. Serao preenchidas 5 (cinco) vagas para membros titulares e ate 10 (dez) vagas de
suplentes.

6. JORNADA DE TRABALHO
6.1. 0 exercicio da fung5o de Conselheiro Tutelar sera em regime de dedicagao exclusiva ao

servigo, observado o horario de funcionamento do Conselho Tutelar, sendo vedado o

exercicio

de

qualquer

outra

atividade

profissional

remunerada,

ptiblica

ou privada,

observando-se o disposto na Lei Municipal n° 1.017/2015.

6.2. Todos os membros do Conselho Tutelar serao submetidos a mesma carga horaria semanal
de trabalho, ben como aos perlodos de plantao ou sobreaviso, previstos na lei, sendo vedado

qualquer tratamento desigual.
6.3. 0 Conselho Tutelar deve funcionar de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 18:00

horas, ininterruptamente, periodo em que devem estar presentes permanentemente na sede
pelo menos 2 (dois) conselheiros.

7. DA INSCRICAO
7.1. A inscrigao do candidato implica na aceitagao das normas contidas no item 7.2, deste

Edital. A inscrigao do candidato ao processo de escolha sera gratuita e devera ser efetuada na
sede do Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e Adolescente - CMDCA, situado na
Rua Maranhao, Qd. 03, Lt. 16, Setor Vila Maria, Padre Bemardo, Estado de Goias.

7.2. Antes de efetuar a inscrigao o candidato de\Jera conhecer a Resolugao n° 004, de 30 de

abril de 2019, e este edital, al6m de certiflcar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

7.3. As informag6es prestadas na inscrigao sao de inteira responsabilidade do candidate,

dispondo o CMDCA do direito de excluir aquele que nao preencher a solicitagao de forma
completa e correta.

7.4. Serao de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuizos advindos da n5o inclusao
de dados atualizados ou incorretos no ato da inscrigao.

7.5. 0 candidato recebera recibo certificando o ninero de inscrigao preliminar atestando que
foi inscrito.
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7.6. Uma vez efetivada a inscrigao nao sera permitida, em hip6tese alguma, a alteragao dos
dados preenchidos nem a substituigao ou o acrescimo de documentos.

8. Do EXAnJIE DE coNHEclMENTo ELSpEcfFlco
8.1. 0 exame de conhecimentos especifico, de carater eliminat6rio, sera realizado por meio de
prova objetiva, com quest6es de mtiltipla escolha, contendo 5 (cinco) altemativas cada, que
abordara os contetidos programaticos descritos no Anexo I, deste Edital.
8.2. Ap6s o encerramento do periodo de inscrig6es, sera publicada a listagem das inscrig6es
homologadas.

8.3. 0 candidato devera ter ciencia que, caso aprovado na prova de conhecimentos
especificos, devera entregar os documentos comprobat6rios dos requisitos basicos exigidos
para o respectivo cargo, conforme o disposto no item 2. deste Edital.

9. DOS OBJETOS DE AVALIACAO
9.1. DAS HABILIDADHS
9.1.1. As quest6es do exame de conhecimento especifico poderao avaliar habilidades
relacionadas a aplicagao do conhecimento, abrangendo compreensao, aplicagao, analise,
sintese e avaliagao, valorizando

o

raciocinio

e envolvendo

situag6es relacionadas

as

atribuig6es da fungao e ao contetido programatico constante do Anexo I, deste edital.

9.1.2. As quest6es do exame de conhecimento especlfico poderao contemplar mais de uma
habilidade e mais de urn conhecimento relativo a respectiva area de conliecimento.

9.2. DOS CONHECIMENTOS
9.2.1. No exame de conliecimento especifico, ser2io avaliados, al6m das habilidades, os

conhecimentos especificados no Anexo I, deste edital.

10. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBAT6RIOS E D0 PEDIDO DE

REGISTRO DE CANDIDATURA
10.1. 0 candidato aprovado no exame de conhecimentos especificos devera apresentar c6pias

dos documentos do Anexo 11, juntamente com a declaragao do Anexo IV, deste Edital.
10.2. As declara96es previstas nos itens 11, V, VII, do Anexo 11, deste Edital deverao seguir os

formularios disponiveis na Secretaria do CMDCA.

10.3. A entrega dos documentos devera ser feita pessoalmente ou atrav6s de procuragao
ptiblica outorgada pelo candidato.

10.4. No caso da entrega de clocumentos por procurag2io ptiblica, esta devera ser acompanhada

de c6pia da C6dula ou Carteira de Identidade Civil, Profissional ou Militar do procurador
nomeado.
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10.5. 0 candidato somente estara apto a participar da eleigao ap6s a analise e aprovagao de

toda a documentagao entregue ao CMDCA.
10.7. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtengao da

documentagao apresentada, o candidato tera anulada a inscrigao e sera excluido do processo
de escolha.

10.8. 0 CMDCA, publicara a lista dos candidatos habilitados a participarem do processo de
eleigao, bern como as regras e crit6rios para campanha nos termos da Resolugao n° 004 de 30

de abril de 2019, do CMDCA.
10.9. 0 pedido de registro de candidatura ol)servara o disposto na Resolugao n° 004 de 30 de

abril de 2019, do CMDCA.

11. DA HLnlcAO
11.1. Considerar-se-a apto a submeter-se ao processo de eleigao somente o candidato que

obtiver aproveitamento igual ou superior a 500/o (cinquenta por cento) do valor atribuido a
cada contetido e preencher todos os requisitos constantes na fase de analise da documentagao
disposto no item 2, deste edital.

11.2. 0 voto sera facultativo e secreto, devendo o eleitor votar em 1 (urn) candidato.
11.3. A eleigao dos membros do Conselho Tutelar sera realizada no dia 06 de outubro de
2Q±2, no horario compreendido entre 9:00 horas e 17:00 horas.

11.4. 0 CMDCA, publicara a lista dos candidatos titulares e suplentes escolhidos pela
comunidade e os convocara para o curso de formag5o.

12. DO CURS0 DE FORMACA0
12.1. Os candidatos eleitos (titulares e suplentes) pela comunidade serfs submetidos a curso
de formagao cuja presenga sera obrigat6ria.

12.2. Os candidatos eleitos devem cumprir frequencia minima de 75% (setenta e cinco por
cento), sob pena de nao ser diplomado, ressalvadas as justificativas legais.

12.3. 0 CMDCA, publicara o resultado final do processo de escolha de conselheiros tutelares
quadrienio 2020/2024.

13. DAS I)ISPOSIC6ES FINAIS
13.1. 0 candidato podera obter informag6es referentes ao processo escolha na sede no
Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e Adolescente.
13.2. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicagao de todos

os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar, por meio dos editais publicados.
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13.3. 0 candidato que nao preencher os requisitos previstos neste edital, sera eliminado do
processo de escolha.

13.4. 0 resultado final do exane de conhecimento especifico sera homologado pela Secretaria
Municipal de Assist6ncia Social, devidamente publicado.

13.5. 0 exame de conhecimento especifico regulado por este Edital e pela Resolu9ao n° 004,

de 30 de abril de 2019, do CMDCA, sera valido somente para a fase do processo de escolha
para o quadrienio 2020/2024.
13.6. Legislagao com entrada em vigor ap6s a data de publicagao deste edital, bern como as

alterag6es em dispositivos legais e normativos, a ele posteriores, nao serao objeto de avaliagao

no exame de conhecimento especifico.
13.7. Quaisquer alterag6es nas regras estabelecidas neste edital somente poderao ser feitas por
meio de outro edital de retificagao.
13.8. 0 descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicara na exclusao
do candidato ao pleito.

13.9. Os casos omissos neste Edital set-ao dirimidos pela Comissao Especial Eleitoral.

Padre Bemardo, 06 de maio de 2019.
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Presidente do CMDCA
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ANEXO I
CONTETJDO PROGRAMATICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPEcfFICOS
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ANELXO 11

DOCUMENTOS COMPR0BAT6RI0 DOS REQUISITOS
I - nacionalidade brasileira e
idade igual ou superior a 21anosnadatadaposse.

profissional ou militar e c6pia do CPF.

11 - residencia comprovada denominimodoisanosnaregiaoadministrativadorespectivoconselhotutelar,nadatadaapresentagaodacandidatura.

Declaragao de residencia, conforme modelo do Anexo V

Ill I reconhecida idoneidade

Certid6es expedidas pelos distribuidores civis e criminals das
Justigas Federal de 1° e 2° graus disponlveis no site:
hLtD://www.trfl.ius.br/Servicos/Certidao/.Certidaodedistribuig6esdeapsescriminais da Justiga Militar

moral.

C6pia da Carteira de Identidade expedida por autoridade civil,

disponivel flo site:

http://www2.stm.ius.br/ceneg internet/emitir/index.Dho
Cl;Trtidao de crimes eleitorais expedida pela Justiga Eleitoral
disponivel no site:
b±!p://www.tse.ius.br/clcitor/scrvicos/certidoes/certidao-decrimes-e]ejtorais

Certidao Negativa expedida pelo Banco Central do Brasil
disponivel no site:
httDs://www3.bcb.gov.br/iiadaconsta/CertidaoNegativaexpedidapeloTribunal de Contas da Uniao

disponivel no site
httDs://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Cert].dao/Nadaconsta/
home.faces
Certidao Negativa de D6bitos da Secretaria de Fazenda do
Estado de Goias, disponivel no site:
±±±p://aDlicacao.sefaz.go.gov.br/Dc>st/vcr/140853CertidaoNegativadeD6bitosnaPrefeitura Municipal de

Padre Bemardo, disponivel no site:
b±]ns://T)adrebemardo.meg.asoftservicos.com.br/cidadao/emiss
ao-cettidao-neaat

Certidao Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do
disponivel no site:
httDs://www.tce.go.E[ov.br/CertidaoAtestadodeantecedentescriminais expedidos pela Polio.
disponivel no site:

blip://certidaoweb.i)cclf.clf.Qov.brIviews/index.asDXAtestadoantecedentescriminaisexpedidospelaPoliciaFederaldispo
site:

IV - ensino m6dio completo

httDs://servicos.dT)f.£ov.br/antecedentes-criminals/certidao
Certificado de conclusao de curso do ensino m5dio ou curso
superior
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V ~ nao ter sofrido sangao deperdadomandatodeconselheirotutelar;

Certificado emitido pela CMDCA

VI

Certidao emitida pelo site:
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-

-

quitagao

eleitoral

e

pleno
gozo
dos
direitos
politicos
VI - Pedido de Registro de

Candidatura

quitacao~eleitoral

0 pedido de registro de candidatura sera enderegado a
Presidencia do CCMDCA conforme modelo a ser elaborado
pela Comissao Especial Eleitoral, acompanhado das vias
impressas dos formularios de Requerimento de Registro de
Candidatura.
0 pedido 6 individual, sera subscrito pelo pr6prio candidato
ou por procurador dotado de poderes especiais estipulados em

procuragao ptiblica emitida pelo cart6rio competente. 0
formulario Requerimento de Registro de Candidatura contera,
obrigatoriamente, as seguintes informag6es:
I - e-mail e nineros de telefone no qual o candidato recebera
intimag6es, notificag6es e comunicados;
11 ~ dados pessoais: titulo de eleitor, nome completo, data de

nascimento, unidade da Federapao e Municlpio de
nascimento, nacionalidade, sexo, estado civil, ocupagao,
ntimero da carteira de identidade com 6rgao expedidor e
unidade da Federagao> nilmero de registro no Cadastro de
Pessoa Fisica (CPF), enderego completo com indicagao do
CEP;
Ill ~ dados do candidato: o candidato sera identificado pelo

nome escolhido para constar na ima. 0 candidato podera
registrar, al6m do nome, urn apelido, e tera urn ntimero
informado pela Comissao Especial Eleitoral.
VII - Nao estar se habilitandoparaurnterceiromandatoconsecutivodeconselheirotutelarnoMunicipiodePadreBemardo

Certificado emitido pela CMDCA.

VIII - Fotografia

Fotografia recente do candidato, obrigatoriamente em formato
5x7, com fundo branco, em arquivo digital JPG, com o none
completo e urn apelido.
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ANEXO Ill
CRONOGRAMA

EVENTO

DATA

Publicagao do edital

16 de maio de 2019

Periodo de inscrig6es

20 de maio a 19 de junho de 2019
pre-

24 de junho de 2019

das

24 a 28 de junho de 2015

Vista ao Minist6rio Ptiblico para eventual
impugnagao
Prazo para decisao do CMDCA, sobre eventuais
impugnag6es
Publicagao do edital com os nomes dos pr6candidatos habilitados a pro\Ja de conhecimentos

01 a 05 de julho de 2019

Publicagao

da

relagao

dos

nomes

dos

candidatos inscritos

Prazo para apresentagao
inscrig6es ao CMDCA

de

impugnagao

08 a 12 de julho de 2019
19 de julho de 2019

especificos

Realizag5o da prova de conliecimento especificos

28 de julho de 2019

Publicagao
do
gabarito
da
prova
de
conhecimentos especlficos
Publicagao do resultado final da prova de
conhecimentos
especificos,
convocagao
dos
candidatos
aprovados
para o
registro
de
candidatura
Resultado preliminar da analise documental e
registro de candidatura
Prazo para recurso da analise documental e
registro de candidatura
Publicagao do resultado final e homologagao das
candidaturas habilitadas ao pleito

31 de julho de 2019

Realizagao do pleito para a escolha dos membros
do Conselho Tutelar

i

05 de agosto de 2019

09 de agosto de 2019
12 a 16 de agosto de 2019

19 de agosto de 2019

06 de outubro de 2019

, leenfro.-0
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ANEX0 IV
DECLARACA0 DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
Nome completo :

NO CPF:

Nc) RG:

Enderego completo :

Bairro:

CEP:

Cargo : Conselheiro Tutelar

Email:

Telefone:

DECLARACA0 DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Declaro para os fins previstos nesta Resolugao, que sao regulares e autenticos os documentos

apresentados, estando ciente de que a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas
estipuladas na Resolugfo do Processo de Escolha, mesmo que veriflcadas a qualquer tempo,
acarretarao a nulidade da minha inscrigao e a minha desqualificagao, com todas as suas
decoITencias, sem prejufzo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

TERItzlo DE RESPONSABILIDADE

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informag5es aqui
prestadas, sob pena de incursao no disposto no Art. 299, do C6digo Penal Brasileiro.

Local e DataAssinatura

I

Rua Maranhao, Qd. 03, Lt. 16, Setor Vila Maria, Padre Bernardo-Goias
E-mail: cmdca.padrebernardo@gmail.com
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ANEX0 V
DECLARACAO DE RHSIDfiNCIA

Nome completo:

NO RG:

NO CPF:

Enderego completo :

Bairro:

CEP:

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as inforlnag6es aqui

prestadas e que estou ciente de que a falsidade das informag6es me sujeitara a pena de
incursao no disposto no Art. 299, do C6digo Penal Brasileiro.

Local e DataAssinatura

Rua Maranhao, Qd. 03, Lt.16, Setor Vila Maria, Padre Bernardo-Goias
E-mail: cmdca.padrebernardo@gmail.com

E-

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE

ANEXO VI

DECLARACAO DE QUE NA0 CONCORRE A UM TERCEIRO MANDADO
None completo :
NO CPF:

NO RG:

Enderego Completo :
Bairro:

CEP:

Exerce fungao de Conselheiro Tutelar? ( ) Sim ( ) Nao

Exerce fungao de Conselheiro Tutelar por dois mandatos consecutivos? ( ) Sin ( ) Nao
Email:

Telefones:

DECLARACAO DE QUE NA0 CONCORRE A UM TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO

Declaro para os fins previstos nessa Resolugao, que NAO concorro a urn terceiro mandado
consecutivo ao cargo de Conselheiro Tutelar.

TERM0 DE RESPONSABILIDADE
Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informag6es aqui
prestadas, sob pena de incursao no disposto no Art. 299, do C6digo Penal Brasileiro.

Local e DataAssinatura

Rua Maranhao, Qd. 03, Lt. 16, Setor Vila Maria, Padre Bernardo-Goias
E-mail: cmdca.padrebemardo@gmail.com
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